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Од Видавництва.

Б у.чраінеькій науковій літературі оддавна відчуваеться 
потреба на підручн^к для історіі украТнеько'1 мови. Жадноі' 
пращ в .дій царпні, украінською мовою писаноТ, ще іі досі 
нема. принаймні нѳма по-вкраТыеьки нічого такого, що 
еправді було-б відповідало суворим науковим вимогам; а що 
було друкувалося мовою росіі (ською, то з усього того тѳпер 
иоробилася бібліографічна рідкість.

Еажаючи зарадити цьому лихові, Видавництво зупи- 
килося саме на отих двох працях, які становлять оцю 
кн-іжку. По-перше — ймення авюрів: академика Шахматова 
і відомого дослідника руськоТ мовп і, дарма що роеіянина,— 
великого прихильника украінськоі мови й культури, члена 
> краінських наукових товариств), а так само ім1я на- 
шого авториГетного вченого — академика Кримського — про- 
мовляютъ сами за себе. По-другѳ, обидві іхні праці як не 
можна краще доповнюють одна однѵ. Бо як нарис акад. 
Шахматова засновано головним чином на тому матеріялі, 
якиё дають собою живі вкраінські говірки, то нарие 
акад. Кримського навгакп — за основу бере передовсім тіГ 
дані, як’ автор зачерпуе з писаних пам1ятників украТнськоТ 
мови.

П?р правда, розвідку акад. Шахматова вже було на- 
друковано, в II томі поважного енціклопѳдичного видання 
„Украинскій Народъ въ его прошломъ и настоящемъ”. 
Тільки-жцѳввиданнявиишло в світуже підчас світовоі війнп 
ів 1916 році), К о л и  на все украінське пішла особлпво гостр.ч 
нагінка, і не могло воно як слід розповсюднитися; а далі- 
за часів революпійних перѳворотів і заколотів, воно, навіть



'
мало не все видання, понищилося — і тепер зробнлаіія бібліо- 
графічною рідкістю. — Нарис акад. Кримського друкѵзться 
ішерше.

-До книжки додано коротку хрестоматію з писаыих 
:ам‘ятників письмевськоі старо-ѵкраінщини. Переважна ча- 

'•тина тих памсятникіі{, що уривки з них у хрестоматіѵ по- 
дано, ще досі зовсім не друкувалася, або опубліковано Ѵх 
6\ло не за вимогами сьогочасноі' науки. Вибірку текстів, на 
наше запрохапня, ласкаво згодився зробити акад. Крим- 
ськиіі за допомогою порекладача Шахматівгькоі' цратіі 
В. Дем‘янчука.

Не бажаючи підійматп ціни ыа книжку, яка в першу 
чергѵ призначасться для шкільного вжитку, та затримувати 
ГГ вихід, Видавнтщтво пускае ІТ цим разом без мап роасе- 
лення цілого слов1янства ы з‘окрема — східнього слов‘янства. 
обмежившиея тільки одніею простенькою мапкою схід-.ньоі 
Европи, яка будь-що-будь, гадаемо, допоможе читачевл краще 
зрозуміти ті складні рухи и пересування слов*янства, що 
*,а яих мова мовиться в розділах І-ІІІ.

Випуском ціеі книжки Видавництво відкривае цілу 
еерію назтково-популярних розвідок з царини украінознав- 
ства, а також і царини напновіших досягнень у науці та 
техніці.

Виаавниче Т-во „Дрькар

ѵ. Киів. $0 жовтнн 192& р.



4кал. Олекса Шахматов

К О Р О Т К И Й  Н А Р И С

І С Т О Р І І

УКРИІНСЬКОІ м о в и

3  російськоі чови перекдав 

Василь Дем‘янчук





В с т у п н і  у в а г и .

ІЦо таке малоруська моваг Завдання нарнсу — огляд історичноі долі мало- 
руськоі мовн. Терміни: малоруська мова—украінська мова.

Малоруською мовою зветься сукупність тих говірок, 
що і'х уживають малоруси. Етнографічно малоруси ви- 
значуються передовсім мовою: геть на всьому просторі. який 
займа  ̂ малоруське плім‘я, чути мову, що в істотних своіх 
рисах яв^яе одну цілість, розгалужену на білыи чи менш 
подібні одне до ‘дного наріччя, говірки. Вказати на оці роз- 
галуження, впзначити ыежі і взаемовідносини окремих гові- 
рок — це не входить до завдання нашого нарису; ми обме- 
жимось-но оглядом історичноі долі малоруськоТ мови.

Та спочатку я зупинюся на терміні „малоруська мова *. 
Цього терміну я не ототожнюю з терміном „украінська м о в іі‘“. 

Під „украінською мовою" розуміють переважно сьогочасну 
літературну мову украінцівг); у гі основі лежить те наріччя, 
що пануе на Вкратні. Щоб ширший термін „малоруська 
мова“ замінився терміном „мова украінська" — то це річ 
цілком природня і законна; пор. уживання ѵрусский язык“ 
замість „велико-русский“. А проте вйключати з науковоі 
термінологіі вислів „малоруська мова- це річ не бажана, 
бо термін „украТнський" не може об еднати геть-усіх гові- 
роі:, якими говорять малоруси, — наприклад, говірок галиць- 
ких. угроруських, підляських і поліських 2і.

г) Термін не новий: „Ііаны веселятся ц хвастаютъ... зовутъ народъ 
украинскій своимн холопьямп" — Гоголь, Страшная месть. ѴПІ.

2) Хоч подіі останніх років спопулярнзували термін „украінці *, 
.,укра'інський“, витіснивши зовсім давніші офіційні терміни „малорусн“ 
,малоруський", і зараа цей новнй термін може дюбіпінько охоплюватп 
геть-усю ріжноманітність украінських („малоруських'1) племін і говірок,— 
та ми, не бвжаючи хочби в дрібницях одхилятись од оригіналу, зали- 
ша<?мо скрізт. нечміненою н цю застарілу авторову тормінологію. ТІри«. 
пѵрек і.



Слов‘янська прабатьківщнна і розселення слов‘янства.

Малоруська моьа— наріччя спільно-руськоі прамовн: азнов спільно-р^ ська 
прамова  ̂ та й усі инші слов'янеькі мови, — наріччя спільао-слов‘янськоі 
г.рамовн. Слов‘янська прабатьківщпна. Чому басейну Внслн і Дніпра не 
можна визнати за слов‘янську прабаі ьківщину*? ІІерша слов*янська пра- 
іЗатьківщнна — басепн Західньоі' Двини. Сусіди слов‘ян. Слов‘янн перехо- 
іять до Надвислянщини. Розпад слов‘янства: західня вітка його захоп- 
іюе басейн Одри і Лаби. Мовні з‘явища, що одрізняюг»ь західне сло- 
в-янгтво од східнього п південного. Рух східнього і південного слов‘ян- 

ства до Дѵнаю. Слов‘яни — анти.

Малоруська мова виділилАсь за дуже давньоі доби із 
спільно-руськоі прамовн Терміном „ с п і л ь н о - р у с ь к а  
пра мов а "  ми визначуемо тую мову, — вона не дійшла до 
нас у піісаних пам‘ятннках. — з яко\ пішли й инші руські 
мови, а саме: північно-великоруська, південно-велпкоруська 
та білоруська. Такпм чином, малоруську мову, з точки по- 
гляду і7 передісторпчного мпнулогс. слід впзнатв За яаріччя 
руськоі' мови, як-що під терміном „рѵська мова" розуміги 
геть-усю сукупність тих говірок, іцо і'х ужпвае руське 
плін‘я, — в тому чпслі й самп малоруси. Але з точки погляд^ 
іѴ історично-засвідченого минулого, а таі.о^ н сьогочасного 
становища, на малоруську мову слід дивитись як на щоеь 
окреме від инших руських мов. Бо в нас немае жадніських 
Бказівок на те, щоб мова малоруеька пережиьала зараз 
будь-які спільні з инінимп руськими мовами з‘явища в 
царині звуків, форм, словотворення. Я помянию взаімнии 
вплив руських мов і з‘окрема вплив великоруських говіроь 
на чалоруські: вплив оцей внявляеться передовсім гим, іцо
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великоруські говіпки передають малоруським своі' звуки, 
форми, слова іі звороти. Та отакі запозичення нс витворюють 
спільного діялектичыого життя. Іх впкликують ріжноманітпі 
факторп сьогочасного культурного життя, і вони в жадному 
раві не свідчать щю Шоконяічне зближення на грунті мови 
малорусів з иншими руськими племенамп. Історична доля, 
як це ми побачпмо, рано роз‘елрала руську с\м*ю і рано 
відокремила малорусів.

Порівняльне дослідження слов‘янських мов (руськоТ — 
цеб-то слільно-руськоі' гірамови, польськоѴ, чесько-словацькоѴ, 
лужицькоТ. болгареько:, сербськ^-хорвацькоѵ, словін^ькоі) 
показуе, що всі ці мови пішли з однісі' < пільноі' мовп. Лле 
мова ця не діпшла до нас у пам ятниках, і звсться вона 
умовво с п і л ь н о  - с л о в ‘ я лс ь кою п р а мо в о ю.  Геть- 
усі-чисто слов‘янські мови. а серот нпх і руську, з точки 
погляду іхнього передісгорпчного мннулого, можн.а визначити 
як наріччя отіеі' спільно-слов‘янськоѴ прамовн Звуки, форми, 
синтаксис і словарний склад спільни-слов‘янсьгѵОі' прамови 
можна відтворити, порівнюъчи окремі. слов‘янські мови Г: 
виділюючи з них усе те спільне, що вони дісталн в спадку 
од того спільного свого родоначальника. Що-наибліькче до- 
сліджгння спільно-слов‘янськоі прайови доводнть, що вона 
дуже сильно одійшла од тіеТ старіпоі ирамови з якоі* пов- 
стала і вона, і решта мов індо-европе.іськоі. чи аріо-евро 
пейсько'1 сім‘і мов. Стае очѳвиднпм, шо спільно-слов‘янська 
прамова перед тим, як рпча розкіалаоя на окремі слов‘янські 
наріччя, перелѵила доволі довгу добу, коли складалися ха- 
рактерні і'Т особливості. Про те, що еиоха спільно-слов‘ян- 
*ькоТ одности трівала довго, свідчпть і дослідження сьогочас- 
иих слов‘янсы;их мов. Подібність иоміж ними дуже значна: 
вона вказ.ѵе на спіяьну для ннх усіх основу, що вже була 
добре склалася п об‘една«іася в своТх частчнах.

Питання нро слов‘янську прабатьківщину, тоб-то про 
географічне визначення тісТ к |ряі'н н ,  де жили предки сього- 
часних слов‘яп, поки-що нс здобуло собі в науці вирішення 
Але наукові досліди зробили імовірнпм, що прабатьківщина 
слов‘ян знаходилась у сх дній Гр-попі и одповідала, такпм
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чином, частині тіеі територіі', яку зараз займае східне сло- 
в‘янство, цеб-то руське шіім‘я. Завдання длядальших науко- 
вих дослідів, без сумніву досяжне, хоч і дуже жладне, — це 
доклидніше визначити межі тіеі сп ільно-слов'ярсько 'Г прабать- 
ківщини. Од такого чи инакшого вирішення цього завдання 
залежить розроблення тих питань, що сполучені з істсрич- 
ною долею геть-усього сл< ів’янства, і між иншим, визна- 
чення тих пізніших процесів, які приэвели і до утворення 
окремих слов’янських народностей, і до виділення з них 
нових народностей. 3 ’окрема для дослідника історичноі долі 
малоруськоі мови надзвичайно важна річ з’ясувати собі, як 
попало руське плімя до басейну Дніпра, де його застають 
уже найдавніші історичні свідоцтва; чи йшло заселення 
Наддніпрянщинп з півночі, з заходу, чи дійсно з півдня, з 
Дунаю, як про це на початку XII віку оповідав був Нестор.

Зараз значний гурт дослідників визначуе територію 
слов’янськоі прабатьківщини басейнами Висли та Дніпра. 
При цьому вони припускають, що долішній і горішній біг 
Дніпра були в руках у инорідців — долішній спочатку в 
руках у скитів, далі у сарматів, а горішній у фінів і по- 
части в балтійців (предків сьогочасних литовців і латишів, 
та ще і прусів, які зараз вимерли). Не місце тут братися 
докладно розбірати тіі дані, на яких основуються прихиль- 
ники ціеі гіпотези, вважаючи, що осередком г»лов’янськоі' 
прабатьківщини була сьогочасна Білорусь, з’окреуа басейн 
Припяти. Та слід указати на те, що гіпотеза ця викликае 
цілу пизку закидів, і р о н и  кажуть шукати пзрвісні 
місця осідку слов’ян далі на півночі, в басейні Німана та 
ЗахідньоI Двини. Відпровідним пунктом для таких закидів 
може бути відношення слов’ян до тіеі' культури, що сполу- 
чуе Іх ув одну сім’ю з иншими европейськими народами. Куль- 
туру цю ми впзначуемо як середземно-морську, бо-ж головні 
провідники іі це були ті народи, що сиділи довкола Серед- 
земного моря. У прямій залежності од впливу середземно- 
морськоі культури на ту чи иншу територію, що служила 
за периферію для тіеі бази, якою було Срредземне ыоре, 
йшло виділення окремих племін із індо-европейськоУ народ-



ности, що жила в серсдній Европі — а з ціеТ н&родности 
пішли-ж мало не всі европейські народи, та ще низка на- 
родів Азіі (перси, вірмени, індійці). Як ті дикі племена, що 
жили в сьогочасній Нікеччині, Австріі, Росіі, прилучалися 
до культури, то вопи обертались у півдикі племена; — ди- 
куни обертали^ь у варварів. Оредземно-морські осередки 
й огнища культури, узброівши цих европейських варвар в 
тими чи пншими культурними цінностями, давпш )м удо- 
сконалену зброю, розбудивши в них разом з тим культурні 
потреби, робилися для цих варварів тіею обітованою зе- 
млею, куда скеровувались іхні помисли й змагання. 3  упливом 
часу південні кінці Европи опинилися в руках в індо-евро- 
пейців — греків і італійців. Вони заволоділи іми через те, 
що приедналпся до культури раніш, ніж инші іхні одно- 
племінники, що сиділи далі на. північ од ннх. Грекам і 
ігалійцям довелося одбиватись од цих своіх більш пѵвніч- 
нпх одноплемінників, бо й до них теж пробивалося про- 
міння середземно-морськоі культури, і через це в них за- 
роджувалося змагання захопити осередки й огнища ціеі 
культурп. Як приедналися до культури Середземного моря 
кельти, ілірійці та тракійці, то це призвело до боротьби Тх 
з римлянами й греками. Кельтам пощастило заволодіти ігів- 
нічною Італіею, значною частиною Балканського півострова: 
вони вдерлися і до Елладп, перекинулися до Малоі Азіі, 
осілися тут і утворили самостійну державу (Галатію). Рух 
кельтів на південь, іхній енергійний напір на ті області, що 
іх займали були південніТхні одноплемінники,— все це було 
в залежності й од того, що з півночі на кельтів сталп на- 
ступати одноплемінні і'м германці. Такий рух оцих гіівнічних 
індо-европейців знаменував собою те, що й в о н іі  прилучи- 
лися до середземно-морськоі культури; а пронпкла вона до 
них торговельними шляхами, які розчищувалися через пере- 
сування племін із півночі на південь. Германці робляться 
відомими для грецько-римського світу не раніш од III віку 
перед Р. Хр. Можна вважати, що тільки з оцього часу вони 
приедналися до істсричного життя, яке з‘осереджувалося 
довкола Середземного моря. Річ безсумнівна, що й ело-
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в‘яніт з‘явилися на історнчній сцені через ті самі при- 
!йни, які висунули на неі' спершу греків і римляй, 

лалі кельтів і германців. Як до слов’ян уже проникЛа 
зередземно-морська культура, як вони вже приедналися до 
чет, то це й призвею сл об‘я е  до сутсчок на півдні з Бізав- 
тіею, ча заході та на південному заході з германцямп. 
Перші звісгки про слов‘ян односяться до кінця V, початку 
Ѵ/Т віку після Р. Хр. Виходить, що слов’яни з’являються 
т  історичніи сцені пізніш од германців, що-найменше на 
лм віків, Оц чого-ж це залежало? Чоѵу-то слов’яни Ьпини- 
іиея ззаду за германцями, як тіі повели завзяту 
боротьбѵ за володіння Італіею та Балканськпм півостровом? 
Звичайно, — тому, що слов’янп споконвіку спділп що-до 
(уередземного моря за германцями, цалі  од германців. Гер- 
манеька стіна одділювала слов‘ян од середземно-мореьксн 
культури. Оця обставина й пояснюе пам той сильнии куль- 
турнии вплпв германців, що иого зазнали на собі слов‘яніт. 
Тая культура, що доходила до слов-ян, була власне не 
германська, а середземно-морська, та просоч^валася вона до 
яих через германське середовищр.

Оці міокування, що Тх я тільки-що навів, служать у 
моіх очах за головну підставу, щоб збити тую гіпотезу, яка 
пвресувае слов‘янську прабатьківщинѵ до Наддунайщини 
{баоеіін Висліт ме-куе з басейном Дунаю) та до Чорного 
моря (басейн Дніпра тісно спс-лученип з культурного по- 
гляду з чорноморським поберіжжям). Як-би слов‘янп жили 
були споконвіку у Наддніпрянщині, то вонп через Чорне 
море булп-б приедналися до середземно-морськоі культурн 
раніш, ніж германці; а через це раніш, ніж германці, були-б 
вони з‘явилися на історичній сцені, в боротьбі за володіння 
Чорним мором. Балканським півостровэм, Малою Азіею. 
Італіею. Як-бп слов‘яни споконвіку сиділи були у Надвис- 
иянщнні, то вони познайомилися були-б і з Дунаем, і з 
романцями. і з грекаыи безпосередньо. Тпмчасом ясно, що 
в діисності за посередників булп  ̂ германці (Дунай показуе 
на гермаиську впмову кельтського “ Шпиѵіов, те^тп- Волохн 

а визначення романців походить з германського * И'аІЪпг).
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Ба навіть з Карпаіамн слов‘яни позна^омилися через гер- 
манців: слов‘янська назва для галузі Карпат Бескгіён, поль- 
ське Віевгсгасіц,—це своГм походженням слово германське.

Я зуппняюся на гадці, що споконвічною батьківшинок' 
для слов‘ян був басейн Західньоі Двини.

Германці сусідили з слов‘янами з південного заходу; 
вони сиділи в Надвислянщині. Останне германське плім‘я. 
що його застае в Надвпслянщпні історія, це булп гсти. 
Вплив гогів позначився дуже помітно на східніх іхніх су 
сідах, цеб-то на слов‘янах, балтіпцях і особлпво на фінах 
(доводять це готські елементи у слов‘янських, балтійських 
і західньо-фінськпх мовах). Цілком природня річ, що, як 
готи виіішли із Надвислянщинп (щоб добувати собі нові 
землі ка півдні, у Наддунапщині та Наддніетрянщині), то 
це викликало змагання в отнх іхніх східніх сусідів зайняти 
Надвислянщпну,— тую краіну, звідкіля пшла безносередньо 
культура. Заволодіти Надвислянщиною пощастило чаетин; 
балтіиців (прусам, які зайняли північну Надвислянщину) і 
слов‘янам, що в цілому своему складі закріпилиея в инших 
частинах Надвпслянщпни. Надвислянщина зробилася, таким 
чином, другою спільно-слов‘янською прабатьківщиною; перша 
іхня прабатьківщина перейшла нід володіння литво-латншів 
і західніх фінів.

Що було дві слов‘янеькі прабатьківщині, одна на пів- 
пічному заході ГосіТ, друга у Надвислянщині, це ілюструе 
нах назва одніеі деревноі породи. Букове дерево, як це 
відомо, не заходить на схід од лініі, що іде од Кролевця 
(КеніГсберга) через Полыцу на Одесу. Виходить, що яого 
не було на першій слов‘лнсьыи прабагьківщині; ось ѵерег. 
віщо в слов‘янських мовах немае с в о г о  споконвічно-сло- 
в‘янського слова на визпачення бука. Та в друпй сво ипра- 
батьківщині слов‘яни познаьомилися з буком. Ця друга 
прабатьківщина була споконвічно-германеькою терпторіею; 
природня річ, що те нове дерево, яке в нін рясніло, на- 
звано було германським еловом, запозиченим у тубіль- 
ців (спілыю-слов‘янське слово * оцкъ висходить до герман- 
ського *Ьпках із індо-европейеького • Ыіада&; пор. латинське
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Тчдиз, грецьке ъщоі). Слово бук, я це повторюю ще раз,— 
слово з а г а л ь н о - с л о в ‘ я н с ь к е  (польське Ъик, чеське 
Ъик. сербсько-хорвацьке буковина =  буковиіі Мс і т. д.). 
Звідціля видко, що букове дерево питоме слов‘янськіи пра- 
битьківщині, а за другу прабатьківщину слов ян ми визна- 
€Мо Надвислянщиау.

Розпалося слов‘янство вже на другій своій прабать- 
ківщині. Початок для цього розпаду поклали деякі галузі 
слов‘янства своім рухом на захід, до басейну Одри. Заволо- 
дізши ним, слов‘яни рушили до Лабп й зайняли значну 
частину Гі басейну. Успіхи слов‘ян залежали передовсім од 
того сильвого розрідження, якому підпала тамошня гер- 
манська людність через стихійний рух іі на південь і півден- 
ний захід ув області, багаті своею природою, збагачені дов- 
гою культурою. До-решти слов‘янство розпалося тоді, як 
значна йогс частина, скориставши з падіння гунськоі мо- 
гутности, рушила наприкінці У  віку, по п‘ятах готів до 
Наддністрянщпни та долішнооі Наддунайщини. Тіі слов‘яни, 
що залишилися в Надвислянщині, не втратили мовного 
зв‘язку із слов‘янами, що осілися були далі на захід — 
над Одрою та Лабою. Разом з ними вонп утворюють що-до 
мови одну цілість, сполучену окремими звуковиып з‘яви- 
щами. Це — західня галузь слов‘янських мов; вона виділила 
з себе вітки: лехітську (польська мова, кашубська, полаб- 
ська), лужицьку та чесько-словацьку. Решта слов‘янства, 
котра рушпла, як це ми сказали, до Наддністрянщини, 
зберігла й далі свою одність. Про це свідчить ось що: за 
тоі перехідньоі' доби, яка йшла шред розпадом ціеі галузі 
на південну та східню частпну, одбулося декілька таких 
звукових з‘явпщ, якпх не зазчала західня вітка. Сюди на- 
лежить по-перше, перехід к, д (1і) у с, йг (ц) перед складами 
ш  та ѵі (що в кінці слова теж пішло із давнішого ѵѣ). Як 
це ми вже вище згадали, оцей перехід ми спостерегаемо і 
в східньо-слов‘янських і впівденно-слов‘янських мовах, тим- 
часом, як західньо-слов‘янські зберігли к> д (1і) без змін. 
Пор. 5 краінське звізда, великоруське звезда, давне-слов‘ян- 
ське 3 ЕТ̂ ЗААі сербське звиіезда, при польському дт аМ а,
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чеському ]щ*яйа\ укр. цвіст и , зпѵві&ти, великор. ивести , 
лацвеети, д.-сл. ЦЕИСТИ-, цбІтъ., серб.-хорв. цваст и, ивщ ет , 
при польському кіѵіаі, чеському кѵеіи, кѵЫ. ІТо-друге, пере- 
міну сполучекь М, II на I (1) знаходилю в східньо-слсв^ян- 
ських і південно-слов‘янських мовах, тимчасом як у захід- 
ньо-слов‘янськпх зберігаються йі, II (йі, II): пор. укр. мш н>, 
великор. Хшяо, при польськ. пѵусііо, чеськ. тусііо; укр. сало, 
великор. сало, болг. ссл о , при польськ. васііо, чеськ. зайіо . 
укр. «&/ш, ьзликор. вели, сербськ. довели, при польськ. 
йоюгедіг; укр. плеяа , велпкор. плела, при польськ. ріоііа. 
Зазначу ще, що за оціеі самоі перехідньоі доби одбулася, 
правда, діялектична переміна сполучонь: ягубна-|-;“ на сполу- 
чення: „губна-Н/* пор. укр. зем ля, сербськ. зем льах), давне- 
болг. зем л я  (і зем я); укр. кропля , кр сп л я , укр. люблю, 
великор. люблю  У західньо-слов‘янських мовах паралельно 
до цього знаходимо взагалі вимову без I: польськ. гіет іа . 
чеськ. гет е, чеськ. кгорѣ, ІѵгарЪ, польськ. ІиЬі§.

Зрештою, таких з‘явищ, які ведуть нас до моменту 
одности східніх і південних слов‘ян, вже як вони одділи- 
лись од західніх, — не багато. ІІе доводить, що така одність 
тр вала не довго.

Як це ми були вказували, тую територію, що и зай- 
мало за ціеі иерехідньоі доби слов‘янство, можна визначпти 
Наддністрянщиною, хоч, це річ імовірна, вона охоплювала 
теж і басейни Прута та південного Буга. Спускаючись і 
дал' на південь до долішнього Дунаю, слов‘янп виявили 
змагання вдертися до шперіі, запосісти там вигідні землі, 
збагатитися грабунками та военною здобичею. Оця мета 
об‘сднала була слов1ян у іхньому русі з Надвислянщини, 
та. як вони досягли ціеі. мети, то це внесло разом з тим і 
роз‘сдкання. Можлива річ, що вже саме пересування на пів- 
день, яке йшло кількома. шляхами, було початком для 
розпаду слов‘ян. Сучасники, історпки VI віку, кажуть, що

*) За браком у друкарні відповідких правописних позначень для 
сербоьких мняких л, и, передаемо Ѵх нашими двома знаками: ль, нь.

Прим . перекл.
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слов‘яніт, з*явившись на Гіівнічно-східніх кордонах імперіі 
(у десятих і двацятих роках цього століття), ділилися на 
два плнмена: властивих с л о в ‘ ян і а н т і в .  Іхні осади 
розділював своім бігом Дністер; на заході си/чли слов‘яни, 
на сході — анти. ГІ >р. розпад готів на східніх і західніх, на 
остготів і вестготів, иричому межею поміж ними буз той- 
самий-таки Дністер. Спочатку ми чусмо про спільні діі 
слов‘ян і антів, далі про Іхні незгоди, ба навіть про кріваві 
сутички між ними.

Звідціля, цеб-то з того моменту, як елов‘яни з‘явилися 
над Дунаем. почилаиться окремішне од решти слов‘янства 
життя для антів, що в них історнки вже давно визнали 
східпіх слов‘ян, наших предків. Слов‘яни — ми зватимемо Іх 
„південні слов‘яни“, — одділившись од антів, подалпся, з 
одного боку, на південь — до МізіѴ та Тракіі, а з цругого, на 
захід — до Іліріі та Надсавщини. Довга, вікова боротьба дала 
південним сл< в‘янам спроможність стати твердою ногою мало 
не на всьому просторі Балканського півострева і з упли- 
зом часу витворити тут дві державі, які об‘еднали два сло- 
в‘янські народч: на сході болгарську (названу так од 
імення неслов‘янського плім‘я болгарів, шо осілися в Мі- 
зіі, серед слов‘ян), на заході — сербську. Далі на північ од 
сербів, у басейні Сави, кріпшала споріднена з шіми народ- 
ність хорвацька, а іце далі на північ, у басейнах Драви та 
Мура, відокремилася народнісгь словінська.



II.

Доба спільно-руськс.’ одности.

Басейн горішнього і середрього Дністра, Буга та Днігра — прабэтьків- 
щина східнього слов‘янстьа. Найвалсніші рисп, що одрізнюють спільно- 
руську прамову од мови праслов‘янськоТ. Чп могли ціі риси розвитися в 

окремих руських мовах незалезкно?

Для східнього слов’янсіва одрізано було шлях за 
Д\ыай, па Балкани, почасти, очевидячки, завдякп таки .хнім 
найближчим сородичам, південлим слов’ячам. Тоді східні 
слов’яни, не покидаючи басейнів Дністра та південного 
Буга, скерувалися на схід, зайнялп південну Яадднлрян 
щину і, може-б, навіть ще в VI віці витворили булп тут 
державу за ппикладом остготів, як-бп Іх не відтіснили оулп 
від моря гунські ордн, шо перекочували у чорноморські 
степи після Аттилового царювання, та ще й нові кочовики, 
які безпереривною чередою рчнули сюди із сходу та пів- 
нічного сходу. У середині VI віку східні словяни п:дпали, 
принагмні по деяких своіх областях, під панування 
аварів, які закріпились у Наддуначщині через ге, що 
германці іцо-раз більте й білыпе одпливали звідціля на 
швденний захід до Італіі. Одрізавши східньому слов’янству 
спроможність поширюватися на захід, аварп спричипилися 
до того, що ангам, уже одкпнутим й од моря, довелпся 
податись на північ. Оці Тхні пересування призвелп, кінець- 
кінцем, до того, що східні слов’яни аапосіли весь дні- 
провий басейн і звідціля перейшли до басейну Західньот 
Двини, Ладозького озера, Волгп, Оки та Дону. Вони-ж-таки 
були й причиппю тогп, що східньо-слов’янська сім’я роз-
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палася, що з неі виділилося спочатку декілька відокрем- 
лених племін, а далі й великих народностей. Та спочатку, за 
перших трьох віків, пересування на північі шли, мабуть, над- 
звичайно туго — цей факт вказуе на те, що східні слов’яни 
зустріли на своему шляху значний опір з боку тих племін, 
які сиділи були в Наддніпрянщині. Не забезпечивши себе 
з півдня, східні слов’яни не могли пробити собі шлях і на 
північ.

Спільно-руськоі прабатьківщпни я шукаю, таким чином, 
у межах горішнього та середнього бігу Дністра, Буга та 
Дніпра. Оці незначні, порівнюючи з пізнішим поширенням 
східніх слов’ян, межі залежали головним чином од зовнішніх 
причин, — од тих сусідів, що оточували східніх слов’ян. 
Півдня, тоб-то долішнього бігу Дніпра, Буга та Дністра 
східні слов’яни не могли, як це ми вказали, затримати 
через сильні орди кочовиків. Ми бачимо тут болгарів, 
кутригурів, мадярів, пізніше хазарів. Гідрографічпа номен- 
клатура (назви рік) в оцих’ місцевостях свідчить за те, що 
вони не швидко зробилися надбанням східніх слов’ян. Пор. 
східній характер назв для південних допливів Дністра: 
Мокрий Ягорлик (поставте поруч з назвою Ягорлика—лівого 
допливу Дону в долішньому бігу його), Реут з його допли- 
вами Великий і Малий Чулук; так само — назв для річок 
між Дністром і Бугом, як Аджалик, Тилигул, — назв для 
південних допливів Буга, як Інгул, Кодима, Бакшалла, 
Чичиклея, — назв для південних допливів Дніпра, як Інгу- 
лець з його допливом Саксаганом, Бузулук ('поставте поруч 
з однойменною річкою в самарській губерніт, що впадае 
до Волги), Чортомлик, Сура (поставте поруч з однойменною 
рікою у пензенській і саратівській губерніях, що теж впадае 
до Волги), Самара (поставте поруч з волзькою Самарою). 
Вага оцих річних назв стае особливо очевидна, як узяти 
на увагу, що в середньому своему бігу і Дніпро і Буг і 
Дністер мають допливи з назвами виключно слов’янськими 
(руськими).

Схід являв собою для спільно-руськоі прабатьківщини 
мало не такі самі небезпеки та перешкоди, що й південь.
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До того, розповсгоднитися східнім словянам на північний 
схід були-б стали. звнчайно, на перешкоді густі осади 
східньо-фінських племін. Північ належала фінам; можлива 
річ, що спільно-руська прабатьківщина не встигла охопити 
й усіх північних допливів Дніпра; такі назви, як Вязьма, 
Осьма, із звичайним фінським суфіксом -ма свідчать за 
те, що фіни довго тут трималися, не відступагочи свотх 
ѵ»сад слов*янам. Зрештою, як це мп ще нижче побачимо, 
випертя фінів з північноі Наддніпрянщини це була справа 
не самих-но східвіх, руських слов‘ян: раніш од них на 
Наддніпрянщину пробилися західні слов‘яни, ляхи. Північ- 
ний захід, ліве побегріжжя Припяти, судячи з назв для 
деяких лівих допливів Припяти, займала була колись 
Лиіва, але до моменту руськоі колонізаціг Литву відтіс- 
нили звідтіля на північ західні слов‘яни, ляхи. 3  заходу 
спільно-руську прабатьківщину обмежували, як це ми ба- 
чпли, володіння аварів, що важким гнітом налягали на 
західньо-руське плім‘я дулібів. Щоб підкарпатські хорвати 
належали теж до східньо-слов‘янсько'Г племінноГ групи, то 
це річ сумнівна. Бо в історичну добу Підкарпаття являеться 
предметом спору між східніми та західніми слов*янами; за 
нього ведеться боротьба між руським і польським плім‘ям. 
Можлива річ, що тут сиділи племена, які не належали ні 
до західнього слов‘янства, ні до східнього, — це ті племена, 
які залишилися на своіх первісних житлах підчас великого 
руху південного й східнього слов‘янства до долішнього 
Дунаю.

Обмежити територію руськоі прабатьківщини вузькими 
межами ми повинні ще й через те, що велика територія 
призвела-би була до швидкого розпаду східньо-слов‘янськог 
сім‘1‘. А-іимчасом свідоцтва мови, ба й не одніеТ тільки 
мови, а й инших етнографічних даних, вказують на те, що 
період спільно-руськоі' одности трівав дуже довго. На про- 
тяяі цього періоду встигло одбутися чимало з‘явищ у мові; 
вони різко одрізнили спільно-руську прамову од спільно- 
слов‘янськоТ прамовн, Зазначу напважніші з‘явища в царині 

в у к і в.



20 СПІЛЬЧО-РУСЬКІ ЗВУКОВІ З ЯВИЫ.А

1) Спільно-слов^янські звукп чч (із ят пвред голосіь- 
камн 'передньо^о рлду та із Ц) та дждас (із ф') .одміннлчсь 
у спільнэ-руськтч пр^мові на ч та дж  — а зрыцілч ж . Пор. 
укр. ніч (із ночь, ^ке підноситьоя до спільно>слов‘яа- 
ського * ноччь із %нок?пгц), свіча (яке шпгтю >з * сь\*т]а), верчу^ 
хруча, нижа, прятса, чужий\ велпкор. иочь, овеча, верчу\\ 
кр^ча, пряж а. В инших слов янських моеііх на місці спільно- 
руського ч знаходимо ц (у західньо-слов‘яноьких), ш п , ч, ть 
*у південно-слов^янеькпх), а на місці спільно-руського 
ж  — з, дз (у західньо-слов'янських), жд, /, дь (.у південно- 
сл^янських).

2 ) Спільно-слов‘янські сполучення іьі та еі перейшлп 
в спільно-руськіп прамові на ъл та оіѵ. давне-руське ьхлкг> 
укр. вовк і̂з * ѵьікъ, пор. давне-сл. слькг'» польоьке гсіік); укр. 
молоко, великор. полбн (із * теіко, пор. давнг-сл. мл^ко.» 
польське тіеко; *ре!пъ, пор. давне-сл. пл 6т ) .

3) Шелестівкп неэмнякшені були в спільно-слов:ян- 
ській прамові перед голосівками переднього ряду: е, носозим. 
е, і, ѣ, ь — напівмнякі. У спільно-руській прамові отіі напівмнякі 
шелестівкп перепшлп в мнякі ;  слова: силд̂  г^но, тнуо-> 
ла \ь*, келлц гость вимовлялнся з мнякп:ш телеотівками: 
с, т , п, ю, д; пор. мнякі с,т , б у велнкорусъккх і білорусь- 
ких: сила, тихо, бсру (6яру)\~ мнякі с, ст у вкраінеьких 
сіно, шсть.

4) Звук е, як-що він стояв після мнякоі шелестівкіг 
і перед твердою, одмінився на б; замість спільно-слов‘ян- 
оьких: * леду, * медъ, * сесщіра у спільно-руській грамові 
з'явилпея: <лбду, мбдъ, сбстра з мнякими шелестівками: 
.7, м, с; : пор. північно-малоруське -міѵод, великор. мёдг 
п^впічно-велпкор. сестра.

5) А після споконвіку змнякшенвх шелестівок (шипля- 
чих, а так само мьякпх р, л, н із рі, чу н)), як у наетуп- 
ному складі не було голосівкп переднього ряду, з‘являвся 
у спільно-руеькій прамові па місці спільно-слов‘янського
о звук близький до звука о: ж она , чотыре, польо; пор. 
укр. жона, чотири, північно-великор. полё.



6) Самість спільн0 «слиь-.>інськиі и Сішлучиыня ыа 
початку слів з явилось у спільно-руській прамові о тоді, 
як у настуііному складі стсяла голосівка иередьього ряду: 
осетръ, олеиь, сдішъ, осеиь, озгро, овинъ, пор. польське 

^езісіг, даьне-сл. ^лснь., ждимда, ішнь~> іеуро.
7) Спільно-слов‘янські сполучення ор, ол на початку 

с.іів сдмінилпсь у спільнс-руоькЫ прамові на ро, ло; пор. 
укр. ростй, рбля, рокита, роз-, лскоть, лодя, лони1), пор: 
давяе-сл. ^лсти-, ^лкифлч ішкѵѵку ллдигл0сербське ланщ

8) Спільно-слов‘янські сполучення ор, ол, ер у середин- 
сліь одмінилпся на сполучення оро, оло, ере ( п о в ь о з в у ч -  
н і с т ь): уіср. ворота, коромола, коростгль, голова, болото, 
юереза, дсрево, мережа, пор. д.-сл. Б|»лтл> К|ілл.слл0 к^лгг^ль., 
гллел  ̂ клйто-) д^Ько^ л. і̂іжл*, польське: діогѵа, Ыоіо, 
Ъггога, чеське ѵгаіа, тѵііе.

9) Спільно-слов‘ячські сполучення ьр, ър, ьл, ъл з дуже 
короткпми 6, г  і довгимп плавними перейшли в сполучення 
ьр, ър, ьл (а звідціля ъл), ъл з короткими ъ, ь і короткими: 
пл&вними; пор. давне-руське т ч г̂ъ  ̂ г &лк%; 
укр. серп, вовк, гордиіі, вовла.

10) Спільно-слов^янські носоьі зьуки е, о та ѣ (сцей 
останній звук, носове ѣ, відомий був тільки в декотрих 
граматичних кінцівках) герейшли е неносові звуки у, а та 
ѣ; пор. укр. путь, суд, мука, еяду, великор. пять, давне- 
руський родовий ВІДМІНОК ОДНИВИ уЛАЛгк>, знахідний ШЮЖВШ 
кон̂ Ь-, а звідціля укр. зсмлі, коні

11) Сшльно-слоз‘янськии звук а — пе будсмо розводптися 
за його походження, наведемо лише приклади — перекшоз 
на 'а, іимчасом як у сербській і словінськіймові е.н одміііітвся 
в е\ пор. укр. мідяний, ка ияниіі, всликор. ру пяниіі, косыя- 
ноіі, пор. сі-рбське камен, водсн.
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*) Слово лонч зустрічаеться і в даваіх наших пам‘ятниках (пор. 
словьик Срезневськ(іго) і діялектично у съогочасні!х говірк?х (пор. слов- 
ник Жѳлехівськогок вианача воно (як і сербське лани): торік, мину- 
дого року. Прим. перекл.
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У  царині ф о р м  я зазначу ось які з ‘явища спільно- 
руськоі* прамови: 1) в оруднім однини кінцівку -омь в імен- 
нях чол. роду з первісним пнем на -о- виперла кінцівка -ъмь, 
запозичена з іменнів з первісним пнем на -у -: д.-руське 
гоцодхмбо укр. городом, братом (з о, яке пішло
з ъ 1).

2) Кінцівку З-оі особи однзни та множини -тъ випер- 
ла кінцівка -ть (у спільно-слов‘янській прамові відомі 
обидві кінцівки): д.-руське ш п ъ , додитб0 укр. шумитьг 
просить, півд.-великор. несеть.

3) Кінцівку 1 -оі особи однини тепѳр. часу -амь виперлэ 
кінцівка -аю: укр. знаю, граю, маю.

4) Занепад допомічного діеслова у  значінню з ‘яз- 
ки, між иншим і в утворенню минулого часу: д.-руське 
кмъ замість ылг еел% кси^ ылъ ш т ь .

5) Форми сильеого аористу випіралися формами зло- 
женого сигматичного аористу: ы дъ, ніѵк замінилися д.-русь-
КММИ КЕДО^Ъ, НЕСО̂ У,.

6) У  з-щшешй одміні прикметників кінцівки -аго (із аего)ѵ 
-уму (із уему). випіралися кінцівками -ого, - ому, запозиче- 
ними з заімениковоі відміни: ноеого, новому при д.-сл. н о б а г о  

( н о к а а г о ) о н о к о у м о у  (н о к о у о у м о у ) .

7) Кінцівку -ы в діеприкметниках тепер. часу виперла 
кінцівка -а: давне-руські, південні і північні, і^ада^ ддда^ 
піка., ^ека  ̂ сьогочасні укр. мога, куди-змога, великор. как  
люга.

Ми не перелічуемо тут тих морфологічних з ‘явищ, котрі7 
як про це свідчать пам‘ятники, повстали пізніше, після того, 
як сім‘я руська розпалася, та проте до однакових призво- 
дили наслідків в усіх трох руських мовах.

х) Украінські форми городом, братом  з безсумнівністю доводять^ 
що давне-руська форма могла бути не инакша, а тільки ^АТХМЬ- 
Бо давне-руська форма К|іАТОМ& мусіла-б мати своім рефлексом & 
украінській мові форму братім  (як піп із попъ, віл  із волъ) — та тако'2 
форми не знае ні одна говірка украУнська. Прим■ перекл
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У царині с л о в о т в о р е н н я  зазначу заміну много- 
кратних на -ати нововитворами на -ывати, -ивати  з не- 
звичним для спільно-слов‘янськоі прамови наголосом на пні 
(пор. сербські утворення на -иваш и , а звідціля згодом -йвати,
—запит йсат и); замість -ысат и, -ивати  у малоруській мові 
пізніше -увати, -ювати: засипуват и, засидж у ват и , заря- 
дж уват и, зарізуват и, запрошувати, записуват и; пор. вели- 
кор. засиж иват ь, записывать.

Помилкою було-би гадати, що тіі' звукові з‘явища, які 
ми вище навели, могли розвити^я окремо в малоруській й 
окремо в двох инших руських мовах. В користь такоі' гадки 
наводятьсл ось які міркування: значна частина показаних 
з*явшц вона не чужа й иншим слов‘янським мовам. А як 
ці слов‘янські мови, кожна з‘окрема, могли розвити впро- 
довж свого відокремленого життя ту чи иншу з наведсних 
вище звукових рис, то й малоруська мова могла теж нева- 
лежно од решти руських мов дійти до таких самих звуко- 
вих перемін, які питомі для цих инших руських мов. Так, 
для Брикладу, переміна спільно-слов*янського чч  на ч  відо- 
ма не в самісіньких руських мовах, але й у мові словін- 
ській; мнякшення шелестівок перед голосівками переднього 
ряду одбуваеться і в польській, і в лужицьких, і в инших 
західньо-слов‘янських мовах; у деяких західньо-слов‘янських 
мовах звук е  переходив на 6  при умовах, подібних до тих, 
що й у руських мовах (із б повставало далі о); сполучення 
ор> ол на початку слова переходять у ро, ло  і в польській 
і в деяких инш их слов‘янських мовах (го&с, ІоЫес)\ носові е 
та о перейшли в а та у  теж і в чесько-словацькій мові; і 
т. д. Не підлягае сумніву, що споріднені мови, які пішли 
од одного спільного родоначальника, можуть незалежно 
одна від одноі приходити до однакових наслідків у цари- 
ні звукових иначень. Але як порівняти малоруську мову з 
ияшими руськими мовами, то перед дослідником розкрива- 
вться не випадкова подібність між ними, подібність не в 
поодиноких 3‘явищах, а мови ці цілком збігаються геіь в 
усій звуковій системі в найдавніших стадіях свого розвит- 
ку. Мж перелічили одинацять категорій таких звукових
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змін; із них* псвноззучзість, пероміьа ьі та еі на ъл та ол> 
зміна сполучзнь ьр, ъру ьі, ъі з дужз короткЙми б', г  і дов- 
г е м и  р, л ка сполученпя ьр, ър, ъл з іісроткими ь, ъ іг корот- 
ккми л, переміна початковсго уе па о п̂ іи показквих ви- 
ще умовах, пореміна споконвічного д$ па ж  — цё‘ тіакі з‘яви- 
ща, яких цілком не знають инші слов‘ялські ^ови. Зазначи- 
мо, оиріч того, що всі оті ІіНІПІ слов‘ялські моьи оо*едку- 
ються в двох великих групах — півдечЬо-слиВ‘якськіи і за- 
хідньо-слов‘янській. 0  декілька таких звукових познак, що 
через них необхідно визнати, ьаприклад, сербську й оол- 
гарську мову за мови південно-слов‘янські, а чеську й поль- 
ську — за західньо-слов'янські. Отих звукових познак ніомае 
в руських мовах; природня річ уже з цього вивестп, що 
руські мови трсба противуставляти иншим слов янським мо- 
вам; само собою виринае уявління про сх*дньо-слов1гінську 
групу, яка обіймала руські мови. Але як ми візьмемо на 
усагу й те, що грулу цю характеризують не самісінькі не- 
гаіивні познаки, але т̂ еж і позитпвпі, нё самісінькйй брак 
таких з‘язищ, які визначують ипші груии слов‘яИських 
могі, але теж і наявність спільних з‘явищ, чужих і для 
СЛіЛЬЛО-СЛОв‘ЯНСЬКО'1 Тф ам овй і для илших слов^лських 
мов, то ми мусітимемо влзнати окреме існуйанля східььо- 
слов‘янськоі групи, або — а це визнача т^ ёамё — визнати 
існування спільно-руськоіі прамови.

Тіі, що ми іх вище навели були, звукові та моіфоло- 
гічні з‘явища не вичерпують особливостей тіеі Мови; ми об- 
межилися ■йльки що-наііважнішими і найрізкішими.



III.
^озселеннл східнього слов‘янства.

Заианування на півдні хазарів і як наслідок йсго кслонізаційні рухн 
слов*янства: &) на південний схід — до баеейну Донця і Дону: гідрогра- 
фічні вказівки, літописні звістки про вятичів; б) на північ — до басейну 
Західньоі Двини і Ладозького озера: словіни і кривичі, іхня зустріч з 
ляськими радпмичами. Віцокремлюеться й південно-руська група, чали- 
шаю-іись у Наддніпрянщині та пошг.рюючись алс до моря. Південно-руськІ 
племена: улич: й тиверці, поляни, волиняни (=дуліби), деревляни, с і е э -  

ряни. Карпатеькі хорвати — 'іхня племінна приналежність.

Як це ми ъже сказалн ьище, розпад скільно-руськоі' 
оім’і стояв у з’язку з розселеыням східнього слов’янстБа. Час 
розселення слід однесги на ѴІІ-ѴІІІ йіки, коли в півден- 
ніи РосіТ закріпнлося панування хазарів, тюркського плім*я 
з високою порівнюючи культурою та розвигою деряіавністю. 
Хазари не грабували, не руйнували покірыіх: ім народів, а 
обкл&дали іх даннною, витягакин з них й инакші вигоди для 
своеі' торгоьельноі могутностн. Мирслюбив^сть хазарів спри 
яла тому, що східні слов’янн почали поширювати межі 
своіх осад, не боючися за цілість і без'іечністъ уже наси-
ДЖеНИХ СВОІХ МІСЦЬ.

Найперше, як здаегкся, східньо-слив’янська коло- 
нізація пішла на тьденний сх.д. Сейм (лівий дніпровій 
доплив) наближуеться своім верхоріччям до ьерхоріччя 
Оскола, правого допливу Донця, а иыш доплиьи дні- 
прові, Псло і Ворскла, разом з Сеимом беруть почаюк у 
тому самому Пли^когір’ю, що и Оскол і Цонець; цее 
плискогір‘я це й був, здаеться!, той шлях, якнм східні сло- 
з ‘Яни прийшли до баеейну Донця і Дону. Про давьість
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східньо-слов‘янських осац у цьому басейні свідчать: по-перше, 
звістки арабських письмезників, які в IX  століттю кажуть 
про значні слов‘янські осади над Донцем — вони його й на- 
зивають слов‘янською рікою. По-друге, руський характер 
географічноі номенклатури Донця та середнього бігу Дону, 
на що давно звернув увагу I. I. С р е з н е в с ь к и й ;  він ука- 
зав на руські назви допливів Донця (Уди з Лопанню, Мжа, 
Сальниця, Оскол з Валуем, Тор з Торцем, Красна Боромля — 
одноіменний доплив у Ворскли, Ольховата, Лугань, Калит- 
ва), а також допливів середнього бігу Дону (Красна Меча, 
Бистра Сосна з Трудами, Вороніж, Тиха Сосна, Осереда, 
Калитва, Хопер з Вороною та €ланню, Медведиця, Іловля). 
По-трете, руські осади в Тмуторакані та Таманському пів- 
острові над Керченською протокою, бо осади ці кажуть га- 
дати, що поблизу були землі з суцільною руською людні^тю. 
По-четверте, пізніше вивищення рязанськоі землі й уза- 
галі надокських князівств, куда, як це ми побачимо, при" 
була людність між иншим із спустошеного півдня Дон- 
цем, Доном і іхніми доплирами. Як називало себе тее схід- 
ньо-руське плім‘я, що зайняло* басейн Дону й тим самим 
засудило себе на вперту боротьбу і із стеиом, і з ыордвою, 
мещерою та муромою, що сиділи на півночі, в лісах, — не 
відомо; але в південній Русі, у Киіві звали це плім‘я вя- 
тичами.  Найдавніша, білып-менш імовірна, звістка застае 
вятичів на шляху з Киіва до хазарськоі землі. На цьому 
шляху зустрів вятичів Святослав; вони платили данину ха- 
зарам, але Святослав підхилив іх під свою владу. Можна 
гадати, що літописне оповідання про те, що Святослав пі- 
шов на Волгу та Оку,  вибіраючися проти хазарів і маючи 
на думці найперше заволодіти Саркелом, повстало із здога- 
дів пізніших компіляторів, які знали, що вятичі сиділи піз- 
ніше над Окою. В такому разі первісна літописна звістка 
казала про Святославів похід проти хазарів на Волгу, при- 
чому в тому поході й одбулася зустріч Святослава з вяти- 
чами. Оця ехідня вітка східнього слов‘янства, що зайшла 
до басейну Дону, рано відокремилась од своіх сородичів; 
цим і пояснюеться те сильне одхилення в царині звуків»
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яке яри порівнянню з иншими руськими наріччями ларак- 
теризуе говірки південно-великоруські (походженням своім— 
східньо-руські): * маю я на увазі особливо ака^іня та долю 
ненаголошених голосівок а, о, е, ѣ.

Слідом за рухом на південний схід, а може й рівно- 
часно з цим рухом, східні слов‘янп посунулися глибше і 
на північ Дніпром та його допливами: лівими — Десною, Со- 
жем, правими — Березнною, Друттю, Воп‘ю. Воп своім верхо- 
річчям сходиться з верхоріччям Начі; а Нач належнть уже до 
басейну Західньоі Двини. Таким чином Воп привела східніх 
слов‘ян до басеііну Зах. Двини, і вони зайняли горішню його 
частину. Дніпро й сам своім верхоріччям зближуеться з За- 
хідньою Двиною. Горішній біг Двини приводив до верхоріччя 
Ловаті, що впливае до Ільменського озера, а далі й до ба- 
сейну Ладозького озера. Східні слов‘яни захопили всень- 
кий річний шлях, що сполучував Наддніпрянщину з Ладо- 
гою. Вони заволоділи теж рікою Великою і східнім берегом 
Чудського озера. Найдалі на північ висунуті племена, що 
захопили ладозький басейн, тісніше — південну частину 
цього басейна, звалися с л о в і н а м и ,  а ті, що сиділи далі 
на південь і захід, — к р и в и ч а ми .

Можна з великою імовірністю гадати, що в цьому сво- 
ему рухові на північ східні слов‘яни зіткнулися не з самі- 
сінькими-но фінами, які одрізали ім шлях на захід і пів- 
ніч і затримали іхній рух у охідньому напрямку. Східні 
слов‘яни зустрілися тут ще і з західньо-слов‘янськими (лясь- 
кими) племенами. Наприкінці VIII століття зусиллям гер- 
манців пощастило відтіснити слов‘ян од Лаби; це призвело 
до того, що лехітські, а з‘окрема ляські, сили почали одтя- 
гатися на схід. У своему русі на схід мазовшани наткну- 
лися на ятвягів, що сиділи над Наревом, але инші ляські 
племена розповсюднюються над Припяттю, захоплюють пів- 
нічну Наддніпрянщину, доходячи далі на північ до басейну 
Західньоі Двшш, а на схід до басейну Оки. Про оцих лясь- 
ких осадників свідчить, по-нерше, руський літопис. Наидав- 
ніша літописна звістка каже, що р а д и ми ч і ,  які с й д іл и  

між Дніпром і Сожем, були від роду ляхів. Инша, пізніша



зьістка, що відноситься до початку Х іІ віку, крже, що ьід роду 
ляхіз пішлл нс самісінькі радпмичі, а і вятачі, що сіід іл и  того 
часу в:ке над Окою. Я рсзумію цю зьістпу так, що як східньо- 
руські вятнчі, покннувшн південь, з‘язплііся е басейні Оки, 
то застали його вже злйнятпм лясыіою колонізаціею; це й-дало 
призід вважата и самих вятичів за вихідців із Польщі. По- 
друге, про оцих ляських осадйиків свідчать теж і особли- 

, вості мсви і в білорусів, і е декотрпх північно-великорусь- 
ких осаднітків у басейні горішньогс бігу Волги та в півден  ̂
но-великоруськпх з середнього бігу Оки. Особливостей цих, 
щс праьда, не гурт, алЗ всни різко вііділю ю ть названі го- 
вірки сд ннших руських говірок. Я маю на думці цекання 
та дзэкаыня (вимовлянкя ?п і д мняких як мнякі ц та дз)\ 
його знають і в Надволжчирі, дс в о е с  сиолучусться ще з ше- 
пелявіім вимсвляснях с і з ыняких. Я гадаю, що й та'к« 
3 ‘яьище, пигоме всім півшчно-русам, як змішання ч> і щ 
воно іеж завдячуе свое існування тому, що руські гок-мена 
переходили через ляське середовчще ь північній Наддні- 
пряы цііН і. Пор. ьідсутність звуків ч, ш, ж  у східньо-поль- 
ськпх говірках (тих, що мазуракак»ть) — вони обернули іх 
на ц, с, з. Навряд, щоб польських осад могло бути в* серед- 
ній смузі Росіі дужс багато. Тому р:ч зрозуиіла, що іх з‘а_ 
симільвалл собі кривичі та вятичі. Значно густіше спділи 
ляхи в басеині Прппяти, у П-Внічеій НадагніпрянщпЕГ і н«д 
Західыьою Двиною: отам вовп згодом рагом з руеькпміг пле- 
менами ввіишлп до складу білоруськоі народности.

Таким чином, од первісногс ядра: східнього слов‘янсткі, 
щг, зосередилось у басейні середЕьсго бігѵ Дніпра, одірва- 
лися д б і  великі групі: східньо-руська та пірнічно-руська. 
Через географічпі умовини, цеб-то найперше через далеку 
віддаль, оці групи, мало и не зараз-таки. як вони впникли1, 
почали ж тп  самостіиним діялектичнпм життям. Разо з 
цпм, звичасно, ступнево слабЕ^в іхній з‘язок з  колпшнііг 
центром, зрештою, тількп до ноеііх з‘яьпщ державного ха- 
рактеру. Виходиіь, що й за ціеТ самоі перодісторігчноі ще 
доби починае відокремлюватпсь од решти східньо-слов*ян- 
ських племіннпх груп і пісденно-р^ська група. Вона зэли-

2Й ЛЯСЬКІ РАДІІМІГП' В ПІВНІЧНІЙ НАДДНІПРЯНІЦИНІ
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шшіась у Наддніпрянщнні, га через природні умовинч тдх 
гмісцевостей, які вона була займала, вона дещо розіпи ршіася. 
Півдецно-руська група захопила всенькиіі басейп Дніпра» 
може, грештою, опріч висунутих найдалі на північ його 
частин, де сиділи кривичі. До ціеТ-таки південноі групи 
яалежала й та людність, що сид;ла над пгвденнпм Бугом і 
Дністром. Південно-руські племена, як покріпшали та роз- 
множшшся, поширилчся на піЕдень ^оли и до лк
це про декотрих з них повідае літописець. ут вони оса- 
джувалися по чорпоморських степах та .по морському побе- 
ріжжю. До південно-руськоТ групи належать ось такі пле- 

.мена, що про них оповідае давніи літопис: т и в е р ц і ,  що си- 
діли над Чорним морем; у л и ч і, що сид;ли, як про це каже 
давне свідсцтво, між Дніпром і Бугом, Дллі на північ си- 
діли поляни,  вони за історичьихчасів одступили за Стугну 

•та^Рось, але колись, як це можна вносити з іхнього ймен- 
ня, роспсвсюднювалися далеко на південь у степовій, без- 
лісній о к о л и ц і . На сході поляни переходили за Дніпро, зай- 
лдаючи околиці над Сулою, Пслом і Ворсклою. На північ од 
полян сиділи з західнього боку в о л и н я н и ;  за них літо- 
пис каже, що вони раніш гвалися д у л і б а м и .  Далі на 
«хід од волиьяа у басейнах лівих допливів Припятн жили 
д е р е в л я н и ,  сьогочасні поліщуки; вони етнографічно пе- 

іреходили, ззичайно, и за Дніпро; це видко, між иншим, » 
літописного оповіданья про похід Ольги на дереьську зе- 
млю. в первісному вигляді цього оповідання факт уряджгння 
Ольгі-ю Наддеснянщини покладено було в прямиіі з‘язок з 
Т деревлянським походом. Далі на північ од деревлян по 
лівому березі Дніпра, над Десною та над Сеймом сиділи 
о і в е р я н и ,  найдалі на цівніч висунуте південно-руське 
пл:м‘я, бо з одного боку ще далі на гіівніч висунуті ради- 
мичі, а з другого боку дреговичі, що жили над лівими до- 
пливами Припяти, це, як ми зазначували, — в своій основі 
племена ляські. Оці ляські племена, покорені південно-руса- 
ми (за покорення радимичів літопис оповідае наприкінці 
X  віку), змішалися з ннми етнографічно. 3 певністю можна 
гадати, що вже в XI віці серед дреговичів і радимичів си-
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діли суцільними осадами південно-руси, особливо з того 
часу, як ім довелося ще раз одмовнтись од того, щоб по- 
еунутися на південь, у чорноморські степи. Та про це ми 
скажемо нижче. А тут зазначпмо, що з огляду на тіі' мірку- 
вання, які ми тільки-що навели, межі розповсюднення пів- 
денно-русів слід одсунути далеко на північ од области вла- 
стивих деревлян і сіверян: деревляни та сіверяни перехо- 
дили за Припять, Іпуть, Сож і врізувались у землі ляських 
дреговичів і радимичів.

Як далеко заходили південно-руські осади на захід, це 
визначити поки-що важко. Повторю тут свій здогад, який я 
вже був висловив вище, що, наприклад, у Підкарпаттю си- 
діли ще за історичних часів рештки тих слов‘янських 
племін, які утрималися були підчас загального руху 
слов‘янства до Дунаю. Х о р в а т і в ,  що за них згадуе 
наш літипис, знае теж Костянтин Еагрянородний; вони 
воюють з киі'вським князем ще в X віці. Річ безоумнівна, 
що в оцю боротьбу вплуталися й поляки; у висліді Гі за- 
цікавлені були й чехи. Згадаймо долю червенських горо- 
дів, що переходили од Руси до ляхів і од ляхів до Руси. 
Аж нові обставини, що одрізали південні руські племена 
від моря, примусили іх перенести свою силу під угорські 
гори й забезпечитн володіння Підкарпагтям руському плім‘ю; 
і хорвати потонули в цьому руському морі. Ыожлива річ, 
що південно-руська колонізаційна хвиля затопила й ба- 
сейни Прута та Серета, причому тут руська мова зіткнулася 
з болгарською, і тільки згодом вона повинна була поступи- 
тися перед тими чисельно значнішпми елементами, що на- 
лежали румунській народності.

Зрештою, перед екстензпвним розвитком південно- 
руського плім‘я, перед тнм, як воно захопило області дрего- 
вичів, радимичів, хорватів, одбулося утворення руськоі дер- 
жави.



гѵ.

Утворення киівськоі держави.

Плѳмінні союзи серед східнього слов‘янства. Поява норманських военно- 
торговельних дружин. „Руський" князь у Киіві. Торговельнѳ значіння 
КиТва для півночі — організація північних східньо-слов‘янських племін 
і східніх фінів; закликання варягів; похід на КиТв. Політичне об‘еднання 
КиТва з Новгородом. Киів силою підхиляе собі рыпту племін; спільні 
походи на Царгород. Культурне значіння киІвськоТ держави. Вплив полі- 

тичного й культурного об‘еднання на мову.

Не місце тут викладатн ті умовини, при яких могли 
складатися перші союзи південно-руських племін; — союзи 
що призвели до появи політичних осередків і, нарешті, до 
утворення киівськоі' держави. Зазначу тільки: — е повна під- 
става гадати, що отакі союзи складалися тоді, як одні пле- 
мена покорювали другі; тоді, як треба було охороняти тор- 
говельні й инші інтереси тих міст, що винчкали серед схід- 
ніх слов‘ян.

Деякі з цих міст лежали на тому торговельному 
шляху, який вів „із варяг у греки“, цеб-то сполучував 
береги Балтійського та Чорного моря. Оце й спричинилося 
до того, що в Наддаіпрянщпні, й особливо в південній Над- 
дніпрянщині, де зосереджувалися ті товари, які мали далі 
йти на Корсунь, Сурож і Візантію, з‘явилнея норманські 
военно-торговельні дружини. Дружини ціі серед фінськоі 
людности півночі та серед східніх слов‘ян носили ймення 
Р у с ь  (пдр. сьогочасне фінське ВиоЫ  на визначення Шве- 
ціТ). „Руські“ дружини особливо зацікавлені були в тому, 
щоб забезпечити торговельний шлях, який вів із варяг у 
греки. Вони захоплюють у своТ руки наддніпрянські міста
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й узброюють людність, щоб і'х оборонятн. „Руська" дружнна 
вдатно відбивала ворога, вона вміла охороняти місто—осере- 
док торговельних інтересів племени, і це неминуче вело 
до того, що це плім‘я підхилялося під владу тіеі „руськоіі11 
дружннн, яка осіла серед нього; — вело до того, що в місті 
та в тій окрузі, що притулялася до міста, з‘являлася вла- 
да „руського" князя.

У 1} віці ми бачнмо, що таке князівство виникае в 
Киіві, у місті, що довкола нього зосереджувалося плім‘я 
полян. Це „руськс" ,кня?івство лсжало над Дніпром і через 
те набуло воно великого значіння для варязькоі, фінськоТ, 
східньо-слов‘янськоі півночі, що збувала своі товари Дніпром- 
Визволитися „руському“ князівству від хазарів, що тоді 
вже бу.ли сильно підупалн ч'ерез бсротьбу з степом, це була 
річ не важка, але доводилося зорганізовуватись для боротьби 
з півн,'ччю, яка ревно оберігала для себе своб<іду торговель- 
ного шляху.

Як у Киіві видикло „руське" князівство, го це викли- 
кало на півночі яеобхідність боротися з яим, охор.о- 

.няючи життеві штереси швчічних міст і тих гшдяш, що тя- 
гли до них. У Новгороді складаеться союз півнтчних схід- 
ньо-слов‘янських племін (словін і кривичів); до нього при- 
стають і східні фіни (меря). Проти „руськоі" дружини на 
швдні треба було поставити рівні.з нею організацй. Ц* при- 
звело до запрохання варязьких наемників із-за моря; туди .̂ 
за море, ще й після того доводилося новгородцям зверта- 
тись щп-разу, як ім загрожувэла небездака з кнівського- 
півдня. Варяги теж були зацікявлені в тому, щоб той шлях, 
де вони були хэзяінами, не опинився в руках у піЕденного- 
політичного осередку, в руках у тих іхніх сородичів, котрі 
осілигя на швдні. Варязький князь із своею дружиною 
веде північні племена здобуватп Киів. Перевага виходить. 
на його боці, він опановуе Киів і осідае тэм в штересах 
передовсім північних племів: торговельний галях із ва- 
ряг у греки знову вільнии для півночі.

Як Киів об‘еднався з Новгородом під одніею владпю, 
то це і був почэток ѵтворення держави. Вона здобула нагву



..руськоі" од імення того південного князівства, яке було 
покоренс північчю, але яке вже встигло передати свое по- 
л:тичне ймення південній Наддніпрянщині, ба навіть поши- 
рити його на Чорне море. Таким чином, руська держава 
мало не з самісінького свого початку — це, як виходить, ре- 
зультат спільного діяння декількох східньо-слов‘янських пле- 
мін: зароджуетьея вона серед киівських полян, але засно- 
вують й; організують, поширюють полянп вкупі з слові- 
нами, кривпчами й иншими племенами. Живий зв‘язок пів- 
дня з північчю, особливо за першпх руських князів, яскраво 
видко з тих походів на Даргород, що за них дійшли до 
нас і грецькі і руські звістки. Хоч руські звістки і леген- 
дарні, та з них можна з повною певністю заключати, що 
добувати Царгорода йшли геть-усі ті племена. котрі сиділи 
на шляху із варяг у греки, ба також і ті південні племена, 
які через свое географічне положення повинні були прилу - 
читизя до киівськоі держави. Зрештою, не перебулося тут 
без внугрішньоі завзятот боротьби. Киівським князям дове- 
лося зброею покорити низку східньо-слов‘янських племін. 
Літопис не вміе нічого сказати за боротьбу КиТва з сіве- 
рянами і зазначуе тільки факт покорення сіверян. Та він 
•зберіг перекази про довгі зусилля КиУва покорити дерев- 
лян і угличів. Святославові, як він розбив хазарську дер- 
жаву, пощастило прилучити до руськоі держави вятичів. 
Радимичів, що сиділи між Дніпром і Сожем, але мабуть 
давно вже були відбиті од дніпрового поберіжжя, підбивае 
аж Володимир. Він-таки скеровуе своі сили і проти другоі о 
слов‘янського плім‘я, проти хорватів. Та об‘еднати східніх 
слов‘ян пощастило ще Святославові.

Історикові мови, мені здаеться, доводиться рахуватись 
із фактом об‘еднання східніх слов‘ян під проводом руського 
КиУва. Утворення киівськоі держави було викликане не 
примхою завойовника та не випадковими причинами, які 
лежали поза народнім життям; воно одповідало життевим 
інтересам більшости східньо-слов‘янських племін. Звідціля 
П культурне значіння для них; вона встановлюе передовсім 
культурні з‘язки поміж східнім слов‘янством: Новгород усі-
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ма своіми інтересами тчгне до киівського півдня; там він 
знаходить збут для своіх товарів, звідтіля він здобувае хліб 
для себе; значно пізніше тільки відкриваються для ньогошляхи 
на захід — до Любека й инших ганзейських містх), і на схід
— до Заволоччя2); вятичі, замість того, шоб увійти в сферу 
хазарських інтересів, втягуються в сферу інтересів загаль- 
но-руських — вони везуть до Кшва данину й своі товари, 
постачають туда воінів і виділяють з себе людей для кня- 
жоі служби; Полоцьк, хоч як далекий він од Киіва, приму- 
шенпіі прийняти до себе киівського князя, стративши в 
особі Рогволода свою 'варязьку династію; у басейні При- 
пяти інтереси Полоцька стикаються з інтересами киівського 
князівстра, у басейні Західньоі Двини вони зустрінуться з 
інтересами Смоленська, і т а к и м  чином пблочани що-раз тіс- 
ніше прилучаються до загально-руського ж^ття. Об‘сднання 
східньо-слов*янських земель за Святослава, Володимпра, 
Ярослава не могло не відбитись і на об‘еднанню самих 
східньо-слов‘янських, тепер руських, племін. Прийняття 
христіянства, прилучення до спільного культурного життя, 
що широкою хвилею розлилося по киівському півдні, — все 
це повинно було позвачитися на всіх боках народнього 
життя і між иншим на мові руських племін.

Ще перед утворенням киівського князівства встигли 
3 ‘явитись у говорі деяких племін різкі діялектичні одміни, 
напр. редукція (ослаблення) ыенаголошених голосівок а, о, е 
у східньо-русів, змішання ч\ц у півнііно-русів. Оцим одмінам 
не довелося затертись і в наступні часи; але нові умовинн 
жнття затримують на деякий час диференціяцію і сприяють 
тому, щоб у мові одбулася ціла низка спільних з‘явищ. Так,

х) Л ю б е к — одне з вільних міст аімецькоі імперГі; над Балтійськнм 
морем. Починаючи з XIII віку Любек грае головну ролю в г а н з е й -  
с ь к о м у союзі (союзі німецьких міст; старо-ніѵецьке слово „ганза“ визна- 
чало первісно взагалі групу осіб, далі „гільдію"), що змонополізував був 
> своіх руках геть-усю торгівлю північноі Европи. Прим. перекл.

2) Так звалася найбільша новгородська волость; обіймала вона ба- 
’ Північноі Двини, Мезені і Печори; од тубільців, т. зв. заволоцькоі 

іобувалн новгородці хутра, продукти морськчх ловіз й особливо сіль.
Прим. перекл.



наприкпад, пам*ятники переконують нас у тому, що в XII 
рщі в ус-х руських говірках звуки :г  і ь в одному поло- 
женню занлкали. в другому — перейшли в о та е, а саме —
о та 6 зникали у слабсму положенню, переходили в о й е — 
у міцчому, цеб-то там, де в наступному за ними склаці 
були іце ъ та 6. Т ось, ми бачимо, що геть-усі руські го- 
вірки однаковісінько проводять цей звуковии процес: пор. 
укр., білор. і великор. сон, деяь (йегі), жнець (гп ес), всі, 
мносо, д ва — на місці давніх і спільно-руських форм: сънъ*, 
дьнь-, жьньць-, ььс*ѣ~, мъного-, дъел. Можлива річ, що це за- 
лежало почасти оц того тісного з‘язку, в якомѵ стояли одне 
до одного руські наріччя в XI вщі. За ціеТ сачоі епохи 
почалися й декотрі морфологічні з‘явища, що і'х згідно 
провели всі рѵські наріччя. Зазначу, наприклад, що в чо- 
ловічомѵ роді форму називного множмци виперла форма зна- 
хідного: укр, пояеи, лисѵт, ножі, ж ет  к білор. брусы, сса- 
ты, кумы, діялект. ж анцэ, касцэ, великор. послы, люди, 
Д ія л е к т . соседы, луггі, погребы. Да. іі, вкажу на те, що назіѵв- 
нпч і знахідний множини у заіменників і прикметників 
усіх родів збіглпся в о д ііій  формі геть по всіх руських 
наріччях: укр. усі, моі, добрг, великор. все, добрые, сами, 
діялект. вси, добрыё чи добрыя. Ще зазначу, що кінцівка 
старих пнів на -у- перейшла до давніх пнів на -о-; родовий 
однини: укр. ■иароду, Дону, двору, морозу, білор. воску, аусу, 
крнку, саду, великор. гвфоху, снегу. из лесу, из под мосту, 
без тоЛку: місцевий однини: укр. у саду , на роду, у раю, 
білор. у лясу, на берягу, у суду, велпкор. в углу, на глазу, 
в боку. Далі, бачимо ще, що кінцівки -ам , -ами, -ах пере- 
ходять із давального, орудного, місцевого множини слів жі- 
ночого роду на -а- до відмінл инших пнів і жіночого, а так 
само і чолсвічого та середнього роду: укр. братам , панами, 
дубах, сілор. по иохам, по балота и. у зубах, ключами} 
брусамц, велнкор. городам, волостями, дворах, ножах. 
Можна вказати щё на спільну для всіх руських наріччів 
затрату двійні в формах одмінювалня та часування, на втрату 
аориста й ѵмлерфекта та на заміну Тх формами діеприкмет- 
ника минулого часу на -лъ.

ВПЛІІІ^ДЕРЖАВНОГО ОБ<еДНАННЯ НА МОВУ________ 3 5 _
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Всі оці та подібні до них з‘явища не чожуть, 
звичайно, свідчити про те, що спільно-руська мова існу- 
вала за історичних часів, скажемо в ХІ-ХІІ віці. Спільно- 
руська прамова розпалася на окремі наріччя іде за доби 
передісторичноі, наприкінці VIII чи на початку IX віку. А 
як утворилася руська держава, як об‘еднала вона під одною 
владою всі руські племена, то це не могло вжо призвести 
до витворення одніеі спільноі' мови, не встигло це витво- 
рити й спільноТ руськоТ книжноТ мовп, бо за книжну мову 
тіеі доби, за мову, спільну і для КиТва, і для Ростова, і для 
Новгорода, і для Галича, це була церксвно-слов‘янська мова, 
що Гі вивезено було разом з книжками із Болгаріі. А.ле те, 
що руські племена об‘едналися політично, що вони утворили 
одну руську державу, це могло мати своім наслідком ті 
зміцн«ні взаемини між ними, які призвели до того, що на- 
річчя цих племін почалп пережьвати спільні з‘явища в ца- 
рині звуків і форм.



06‘еднання південно-руеів у X II віці.

Утворення держави найбільшу вагу мае для півдѳнно-русів. Тісне об ед- 
нання південно-руських племін. Риси, спільні для всіх півд.-руських гові- 
рок (гай і для білоруського наріччя),— не старші од XII віку, а тимчасом 
і східньо-руське і північно-руське наріччя відокремилися ще перед XI в. 
Причина об‘еднання — не самісіньке утворення держави. а й пересуиення 
(в XI в. ) південних малорусів під напором половців: уличі й тиверці 
вдераються в області бужан і деревлян. На це вказуе й сьогочасне діячек- 
тологічне угрупування південних і північних говірок на Правобережжі.

Особливу вагу мала киівська держава для південно- 
руських племін. Перед тим, як утворилася ця держава, пле- 
мена південно-руські ворогували одне з одним; поляни од- 
різнялись і своіми звичаями від деревляп та сіверян, угличі 
та тиверці вже через свое географічне положення повинні 
були відокремлюватись од тих своіх сородичів, що жили 
далі на північ. Всі ці племена, об’еднані владою киівського 
князя, починаготь жити спільним державним і громадським 
жмттям. Вони з’язані з Киівом і спільними военними запо- 
взяттями та необхідністю одбиватись од спільних ворогів; 
торговельні, а далі й релігШні з’язки сприяли теж шо-раз 
більшому взаімному зближенню південно-руських пл* мін.

г  Можлива річ, що попередній період дав початок до роз* 
еднання цих племін; може од цього ще періоду пішли ті 
глибокі ріжннці, що іх помітно тепер між північними та 
південними паростями південно-русів (малорусів). Але проти 
цього відосереднього змагання поставлено було змагання 
доосередне, що встановлювало спільне діялектичне життя 
на всьому тому простор., який за-імали південно-руси. Воно

V.
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захоплювало навіть і тіі* парості півдгнно-руського плім‘яу 
які осілися на півночі у землях дреговичів і радимичів. Ми 
побачимо, що наступні подй, а саме заколоти, викликані 
кочовими ордами, що в середині XI віку з‘явилися на пів- 
дні, спричинилися МІЖ ЕНШИМ до того, що від південно- 
руськоі племінноі' групи одділилися оці саме південно-руси, 
котрі поселилися були у горішній Наддніпрянщині та Уапри- 
пяттю. I тоді південно-руські говірки цих місцевостей втя- 
гаються в нове діялектичне життя, в життя білоруського 
наріччя, що тоді оаме утворювалос*. Ось і визнаючи через 
це південно-руські говірки за підставу білоруського наріччя, 
ми повиниі вважатч за чайдаввіші ті південно-руські з‘явища, 
котрі можна прослідыти і в білоруському наріччю. З‘явища 
ці ьідбулися таким чином перед XIII е ік о м , бо з нього, 
здаеться, починавться утворення білоруськоі* мови та біло-г 
руського народѵ. Цікава річ, що всі ці з‘явища, судячи з 
пам*ятників, не можуть -бути старші від XII віку; XII вік 
через це ми визнаемо за час тісних взаемин між південно- 
руськими племенами.

Ми перелічимо ці з‘явища нижче; а тут зазначимо, 
що инших, старших, ніік вони, з‘явищ, які були-б спіль- 
ні для всього південно-руського наріччя й одріз- 
няли-б його від инших руських наріччів, ми не знавмо. 
Пам^ятники новгородські XI віку свідчать за те, що пів- 
нічно-руське наріччя з-давен-давна одрізнялось од инших 
наріч, тай од сиільно-руськоі прамови, змішуючн звуки ч і 
ц. Тая знов обставина, що акання та редукцію ненаголоше- 
них голосівок а, о, е знають і білоруси і південно-велико- 
руси, роз‘еднані од XIII віку, свідчить, як це ми побачимо, 
За глибоку давність і ціеі риси, східньо-руськоГ своім по- 
ходженням. Виходить, що і північно-русп, і ехідньо-руси 
ще перед XI віком встигли у своій мові одхилитись од 
спільно-руськоі прамови; для південно-русів ми подібних 
одхилень, раніших од XII віку, ьказати не можемо. На мок> 
думку, це залежало од того, що південно-руси, залишаючись 
на старих своТх осадах з передісторичноі доби, не об‘една- 
лися так, як мусіли об‘еднатись північно-руси і східньо-
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руси, що здобуваль собі нові місця для життя, що боролись 
із-за них з иншими племенаыи, щс одстоювалк при нових 
уыоыінах свою самостійність.

Та доба істирична ирьвела південно-русів до більшого 
об1еднання: одзим із фелсторів його було утворення держави; 
другим, як це ми зараз побачимо, перес^нення для тісьі- 
шого співжиття самих південно-русів. Пересунения ці ыі 
відносимо на XI вік і з повним правом чекаемо у настун- 
ному XII віці ѵаклх ьових з‘явищ у мові півдепно-русів, 
котр* були-б спільні для всіх Ёого наріччів і гоьірок.

В період перед X I віком поляни говорили не однаісово 
з деревлянами, а сіверяпи одрізнялися мовою свозю од 
сужан і угличів. У цьому, як ми це вказали були вище, 
важко сумніватися. На жаль, пам*ятники не заховалс цих 
найдаьніших півдеьно-руських діялектиччьх особливосгей. 
Можна гадати, що більіиа частина іх зникла, затерлася че- 
рез об’еднання та тісну сполуку південно-русів. Але мож- 
лива річ, як це міі вже були згадували, що притивуетав- 
лення північпого (деревлянського та сіверського) наріччя 
південному відноситься до глибокоі давнини. Переходимо 
до подій XI віку. Воли призвсли до того, що південно-руси, 
з одного боку, тісно з‘едналися, а з другого, — що від них 
одпЯйи ті парості, котрі були висунуті найдалі на північ.

Боротьбу з степом вели східньо-руси на південному 
сході, а півдечно-руси— на південному заході Росіт з-давен- 
давна. Літопис не зберіг нам звісток про сутички руськпх 
племін з мадярами, які рушили наіірикінці IX віку на за- 
хід, за Дніпро і Дністер; але навряд, щоб перебулося було 
бей крівавоі зустрічі тоді, як угри проходили попри Киів, 
про що згадуе літопис; наиімовірніше, що руська держава, 
яка вже тоді вбилася була в силу, одбила напад угрів. За 
уграми 3‘явилися печеніги: руське плі.\і*я бореться з ними 
з успіхом і за Святослава і за Володиммра; бгк бом\ 
съ пічін1 гыс*ч каже літопис про цього останнього, ^одолділ 
имъ~с. 3&, Ярослава набіги печенігів робляться небезпеч- 
ними; вони так уперто сунуть на руські зрм лі, може, через 
те, що в той час іх почала одтісняти із сходу нова тюрк-



40 РУХ УЛІІЧІВ I ТИВ2РЦІВ НА ПІВНІЧ

ська орда — половецька. $  середині XI віку половщ запосі- 
дають південно-руські стеіш; могутність оцих нових кочових 
сусідів, що вже в 1063 році завдали руським ;гшязям 
страшну поразку, мала і для руських племін і дпя руськоі 
держави дуже й дуже важкі насллдки. Декотрі з цих на- 
слідків одзначили були вже сами сучаснЕКіі. Найдавнішші 
киівський літопис, що зберігся у пізнішій перерібці XV віку, 
де його сполучено з літописом новгоро&ським, оповідае, що 
уличі сиділи спочатку між Дніпром і Бугом, а потому по- 
селилися між Бугом і Дністром; оце перееелення, що одбу- 
лося, мабуть, за пам*яти літописця XI віку, було без сум- 
ніву вимушене: викликали його набіт п половціь, а може ще 
й попередників іхніх — печенігів. Подивімся, як визначае 
житла уличів і іхніх сусідів—тиверців Нестор, що писав ѵ 
1110 році: Йшчн и тньецыш сіділ^Л? по Д н ^ с т ^  п^н- 

КЪ Д^НЛЕБИ. ЛДНОЖЕСТКО И^ гЬ д іЛ ^Ѵ  БО П0

Д н ^ С Т ^  ОЛИ Н ДО Л\0|>КЦ с)ІТ Ь  Г^ЛДИ И^% Н ДО СЕГО ДНГ,

дл то са з к л ^  отъ Г̂ ек% Беликліл Сі$фьсс. Нестор уживае 
минулого часу; виходить, що за йсго часів тиверці й уличі 
вже не сиділи до моря; що правда, цілі ще буліі 'іхні міста 
чи укріплення, але сами вони вже перейшли, очевидячки, 
на инші місця. Скажемо знову, що виселення з тіеі кр^іни, 
яку вони були заселили, не могло бути добровільним; до 
його приневолила Іх та сама-таки причина, яка й раніш 
одкинула була уличів за Буг, — натиск половців. А куда-ж 
подалися уличі та тиверці, втратьвши, очевидячки, своі 
племінні назьи? вдина можлива відповідь, як-що не припу- 
скати повного знищення цих колись численних племін 

ліножегтбо идчьсс)., то це сказати, що вони пнрейшли 
на північ, до північноі Наддністрянщини та до північноі 
Надбужчини. Навряд чи може бути якиіісь сумнів про те, 
що несподіваний зріст галицького князівстъа, який вилвився 
в XII ыці, як воно розпочинае боротьбу з Киівом, стоіть у 
залежності од збільшення його людности: для людности треба 
було місця під осадц та під рілю. Вившцення Волині зале- 
жало, звичайна річ, од тіеі самоі причини.
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Таким чином, ми висловлюемо здогад, що південні па- 
рості південно-рѵського плім‘я, пересунувшись на піввіч, 
поселилися почасти між північними його паростями, цеб-то 
бужанами та деревлянами. Це призвело до з‘еднання пів- 
денно-руськоі сім‘і; обидва головні наріччя, що ними вона була 
говорила — північне та півценне, — не злилиеь одне з одним 
унаслідок вказаного пересунення південних племін, але 
сильно зблизилися. А наслідком іхнього зближення в царині 
мови були ті з‘явища, на котрих ми зараз зупинимося.

Та спочатку я зазначу, що сьогочасне діялектологічне 
угрупування південних і північних говірок на Правобережній 
Украіні одбивае на собі отой факт, що про його ми тільки 
що були казали, — що південш племена врізалися в область 
північних. Як ми вдпвляечось у діялектологічну мапу, то 
нас вражае те, що південні, чи украінські, говіркн чути не 
лише в степовій смузі, у південних повітах Киівщини і 
далі на південь і південний захід. Вонипереходять і в іую об 
ласть, де споконвіку снділи були деревляни, врізуючись у цю 
область клинами і досягаючи таким чином самоі Припятп у 
сьогочасному пінському повлі. Тут ми на північно-малорусь- 
кій основі знаидемо низку різких особлпвостей украінських. 
Переміна давнього дифтонгу уо на і, така характерна саме 
для украінських говірок {пчп, бім аамість пуоп, дуом), зу- 
стрічаеться островами і на північно-малоруській територіі. 
Ми побачимо, що вона пануе й у Галичині, тимчасом як 
дифтонги та инші способи заміни і:х (наприклад, у замість 
уо —пугі) маемо в гірських говірках, а також в Угорській 
Русі; але й туди проникае украінське г. Чи не вказуе оце 
украінське і на те, як далеко вдерлися украінці (південно- 
малоруси) в північно-малоруську область? Не буду я впев- 
кяти. що дифтонги уо, і р  замінилися на і вже в говірці 
уличів і гиверців тоді, як вони пПригЬдю^ къ Д&шо и 
сЬдгч^? оли до л\о̂ \сс. Але це річ можлива, що вже в тую 
далеку епоху даьні риси південно-руськоіі мови зазнали у 
південних племін одміни саме в оцьому напрямку, а він 
призвів до тих відношень, що зараз панують у сьогочасних
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украінських, ба навіть з‘окрема південно-украТнських го- 
вірках, у протклежність до говірок північно -малоруськнх, 
що іх А. Е. К р и м с ь к и к  слушно охарактернзував як ар- 
хаічні. Може південно-малоруські чн украінські говірки в 
з‘язку з бурливем іхнім минулим вилвляють мепше сталости 
в тих звуковпх і морфологіЛнкх особливсстях, як: вони 
здобули собі в спадку.

Зазначу тут, що мнсголюдні нлемепа тиверців і уличів 
не могли поміститися аа тік ігриторіі, яку вже займали 
були найближчі 'іхні сородичі (бужани, сіьеряни). Як я 
вказав вкще, вони нробилися далекс на північннй заг.ід і 
затопили тут ті області, що іх були займали дазні хорвати- 
Можлива річ, що тоді-таки вони нроникли гльбоко і до 
Семигороду і до землі угорськоі'. Мріяти про те, щоб вина- 
городити собі втрату долішнього бігу Дніпра та Буга зе- 
млями на сході за Дніпром, південно-русам тоді не доводилося. 
Бо половецьке пануьанкя в чорноморських і донецьких сте- 
пах затримало-б було усяку спробу південно-русів колонізу- 
вати доступні колись для східніх слов‘ян місцеьості між 
Дніпром і Доном. Спершу південно-руси, як Тх притисли на 
півдні, подалися на північ і зміцнили своі осади ьа При- 
пяттю та в північній Наддніпр>інншні. Ми можемо судити 
про це між иншим з того, яку велику увагу присвячують мін- 
ській землі киівські князі, що простягали своі рукп в XII 
е і ц і  геть до самого Полоцька. Та ш е и д к о , я к , побачимо, 
південно-руси зустріли тут сильннй відпір з бокѵ ившого 
руського плім‘я, яке, втративши своі південно-східні області, 
попало в таке саме скрутне становише, як південно-рѵси.



До6& спільно-південкэ-руськоі одности в и о і: (X II в.)~

Спільні для всіх південно-руських (та й білоруських) наріччів з в у к о в і 
з‘явища: 1) ръ , лъ, рь, ль — ры, лы, ри, ли\ 2) і, у неповного утворення;
3) придихові шелестівки в, г, г, 4) кы, гы, хы  — ки, ги, хи; 5) кінцгв.э я  — 
в (вовк, дав); в) подвоення шелестівок (суддя, ніччю); 7) дифтонги на 
місці о, 6, е; історичні засвідчення цього процесу — нове гь Соболэвського; 
та тіі пам‘ятники, що і'х згуртував Соболевськпй, — не галицько - воличські 
а просто м а л о р у с ь к і ;  цілковита нестійність теоріТ ПоГодіна-Соболев- 
ського про немалоруськість КиТвщини перед т&тарськнм лихоліттям; за~ 

киди проти відкриття Соболевського і Тхня нестійиість.

Сиільно-південно-руські з‘явища, що розвилися саме 
в XII віці, в період тіснішого з‘еднання південно-руськоГ 
сім‘і на тіснішій територіТ, це були отакі звукові зміни.

1) Сполучення р , д  з наступними ъ, ь перейшли в 
сполучення ры , лы, р и , ли , а тимчасом в инших руських 
наріччях (північно-руському та східньо-руському) вони одмі- 
нилися на р о , ло, ре, ле. Пор. укр. дрт іщ т и, криш ит и, 
С л и га , дрива, кривавий, гли т а т и , трибет, христ ит и  (прп 
великор. дрожать, крошить і т. д.). Згідно з тим, що ска- 
зано вище, білоруське наріччя сходиться з малоруським; 
пор. дры ж аиь , хрыбет, сл и за 7 праглынцць  і т. д. Найдав- 
ніший приклад отакоі заміни знаходимо в Житію СавиА) по

/ К и т і е  с в. С а в и — це рукопис XIII віку, Подарували його кн 
Бяземському в Палестині, в манастпрі св. Сави. а він, 1884 року, пода- 
руваь його Обществу Любптелеіі Древней Письменности. Незабаром (1ь90 р.) 
Общество й видало його, під редакціею проф. Г. В. Помяловського. Ана- 
лізові мови цъого пам’ятника присвячені розвідки (що з‘явилнся мало не 
рівночасно) проф. Мочульського (в Зап. Новорос. Ун-та, т. П2) і проф. 
Колесси (в АгсЬіѵ іііг 8Іаѵ. РЬіІ., т. XVIII). Прим. перекл.
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списку XIII віку — ілклыко. Однести це з‘явнще до часу 
давнішого, ніж XII вік, ми не можемо через те, що падіння 
глухих (Іхне зникнення та заміна иншими голосівками) 
наступило в південно-руському наріччю не раніш, ніж у 
XII віці (про це диви нижче, де наведено кілька дедатко- 
вих уваг).

2) Напівкороткі і, у (що 3‘ябнлись із сполучень не- 
складових і, у з наступними короткими г та // ще за спільно- 
слов^янсько]’ доби) одмінились у південно-руському наріччю 
на початку слова в і, у неповного утворення. Оці і, у, як 
стояли вони за шелестівкою попереднього слова, перехо- 
дили в /, у повного утворення (він іде, він удовсць); а як-же 
вонн стояли за голосівкою, то одмінялися в нескладові і, у 
(я  йду, я  вдовець—чит. идюѵес')\ нарешті, в абсолютночу початку 
слова вони зникали; пор. укр. голка, грат и, ськсппи, му, м еш ,з  
города, звохит и  і т. д. (у великор. играш ь , искать, из го- 
рода. извольте). Білоруське наріччл іі тут сходиться з мало- 
руським: голка, мѣць, звольця, з  мора.

3) Початкові голосівки а, о, у  дістали поперед себе в 
південно-руському наріччю придиховий гіриступ, що зго- 
дом по окремих говірках одмінявся на шелестівки в, г, / .  
пор. укр. вона, діялект. горсіти, го чи , горіх: вухо , вус. 
діялект. гу л и ц я , гухо\ га сп и д , галицьк. яспид, янгол  
(великор. она, очи, орех, ухо  і т. д.). Білоруське на- 
річчя й тут теж сходиться з малоруським: гараць, га р эх  
нигодзин  і ин.

4) Сполучення кы, ги ,  хы  перейшли в ки, ги , хи  з 
мнякими к, г, х . Оці мнякі к, г ,  х  згодом ствердлн в мало- 
руській мові, як узагалі ствердлп шелестівки перед зву- 
ками і та е. Зазначу і не ы, що з‘являеться на місці пер- 
вісного ы, в угро-руськім: ногі, кішкі. У білоруськім теж 
знаходимо ки, ги , х и , але це не характерно, бо ки, ги^ 
х и  на місці кы, гы . хы  властиве й иншим руським наріч- 
чям. Найдавпіші приклади для написаннів ки, гщ  х и  замість 
кы, гы. х ы зустрічаемо вже в пам‘ятниках XII віку: Добри-
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лове Свангсліе 1164  р о к у 1) мае: к к и ^  н и ки и  же* Галицьке 
еьангеліе 114^ року2) — мтыхіімъ-, члчскии} Хриетіінопіль- 
ський Апостол XII віку3) — п о г и к гЬлб.

]) Д о б р и л о в е  0 в а н г е л і е  — назване так од того, що написано,. 
як каже одкритий Востоковим запис на останньому лнсткові, 1164 року 
„грѣшьнымь рабомь и дьякомь святыхъ Апостолх Костятиномъ, а мирь- 
скы Добрыло~. ^вангеліе апракос (цеб-то евангельські читання йдуть у 
ньому по порядку днів, празників); 270 л. Переховуеться в Румянців- 
ськомѵ Музею. Писане воно в Новгороді, бо стая церква святих апостолів 
і церква Івана Предтечі (що 'ІТ попові „Семгону“ написав Добрило це 
евангеліе) обидві в Новгороді. А через те й пам‘ятник цей вважати треба 
як це доводить акад. Кримський, за чистісінький північно-великоруський, 
а в жадному разі нг за „гатіицько-волинський", куда залічив його акад. 
Соболевськин. Прим. перекл.

2) Г а л и ц ь к е  р в а н г е л і е  114 4 р о к у — звуть його инакше ще 
К р и л о с ь к и м Ѳвангеліем, бо належало воно „од літ давних“ кате- 
дральній церкві у Крилосі (Галнчина), як про це свідчить запис на 228 л. 
еп. Гедеона Балабана (XVI в.). У Х\ГІІ в., як про це зновѵ свідчить за- 
пис, воно попало до рук молдавського митрополнта Досифея, і він „на- 
знамена", шоб його одіслати назад до Крилосу. Яким чином воно в тому- 
таіи XVII в. попало з Крилосу до Москви, до справщика Тнмофея (учи- 
теля грецькоі' мови в Москві перед Ліхудами) — не відомо. А од його вже 
разом з и н ш и м і і  його книжками, в 1699 році, попало на печатний двор- 
„в книгохранительнѵю палату1" (а опісля до СинодальноТ Б-ки, де й за- 
раз переховуеться)

Це — еванггліе ятетр“, „чѳтверо-евэнгеліе“, цеб-то евангельські читан- 
ня йдлть у ньому по порядку чотирох евангелистів. Це найдавнішнй кири- 
лівський рукопис четвероевангелія і найповніший узагалі поміж усіма 
(мало не повний текст усього четвероевангелія). Після 228-го листа, що 
ним кінчиться саме евангеліе, до 280 лнста йде місяцеслов, короткі пере- 
кази про життя св. евангелистів, то що — та це вже додатки пізнішого 
часу (XIV в.).

Вндано евангеліе архім Амфілохіем (Четвероевангеліе Галичское 
1144 г. сличенное... М., 1^81; трп томм). Аналіз мови дэв акад. Ягіч 
Сборникъ Отдѣленія рус. яз. и сл., т. ХХХПІ Спб., 1884). Прим. ьерекл

3) X р и с т и н о п і л ь с ь к и й А п о с т о л — названий так од того 
що зберігся він у василіянському манастирі в Христинополі (Галичина, 
повіт Жовква). Яким чином і коли попав він до цього манастиря (засно- 
ваного в XVIII в.) — не відомо. Року 1889-го з манаотпря передано його 
до Ставрсплгійського Інституту у Львові, де він і зараз переховуеться.

* даних мог.и і ортографіТ судячи, нэпиеано цей рукопис у XII (а 
як дехто приймае, в XIII) віці. і написано його, на думку проф. Калуж-
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5) Замість л на кінці складу з‘явнлася вимова у  ко- 
ротке (й): укр. вовк (ѵоик), мовчу, дав, поеѵий, ходив  і т. д. 
Теж саме знаходимо в білоруськім: іюуны, злам ау, вауки  й ин.

гі) Сполучення: „шелеотівка-|-г напівкоротке -|-й“ одміни- 
лося, після того як г напівкоротке випало, по всіх руськкх 
наріччяхнасполучення: „шелестівка -\-й“ (свинйа  замість сви- 
нийа). У південно-руському наріччю тоді й  перейшло в ,/, 
а далі наступило уподібнення оцього у до попередньоі ше- 
лестівкн *): свипйа  перейшло в св іщ а  і далі в свинѵя -). Пор. 
укр. Ораття, кояосся , суддя, гряззю , ніччю, п о д р у ж ж я  і 
т. д. (у великор. братья, кояосья, судья і т. д.). Білоруське 
наріччя сходиться з лшюруським: подполяя, кры ялям , свип- 
ня. зе.ы е  і т. д.

7) Як наслідок того, що в вимові заникли ъ та ь, у 
південно-руськім наріччю здовжилися голосівки поперед- 
нього складу. Таке самісіньке здовження наступило, мабуть, 
і по инших руських наріччях; та в них, як і в південно- 
руському, ці здовжені голосівки опісля скоротилися. Але в

няцького, в тій самій частині давньоі Руси-Украіни, що й Крилоське 
(Галицьке) @вангеліе (яке до того збЧаеться з нашим Апостолом і що до 
часу наиисания). ®

Зберігся рукопис, починаючи з 6-го зшитку (обіймае 291 лист) і мі- 
стить у собі діяння і послання апостольські. Замітний він тим, що, будучи 
одним із найдавніших, являе собою і найповнішу редакцію.

Згодом знайдено було, в оправі якоТсь книжки, ще й 5-й зшиток 
(8  лнстків) цього рукопису. Належав цей уривок свого часу Бельовському, 
а по його смерти в жінки його покупив цей рукопис галицький учений 
Ан. Петрушевич. Він-то й установив, що уривок цей — частина Христнно- 
пільського рукописѵ. Потому Петрушевич подарував його Киівському 
Університетові св. Володимнра, де він і досі переховуеться.

Львівську частину рукопису видав приф. Ем. Калужняцький (Асіиз 
еріеіоіае^уе ароеіоіогиш раіаеовіоѵепісе. Ай ййет сосіісів СЬгізІіиороІііапі 
ваесиіо ХІІ-о зсгіріі ейійіі...; Відень, 1896;; киівський знов урнвок опублі- 
кував проф. С. Маелов (Извѣотія Отдѣленія русскаго языка и словесности 
Н.А.Н., 1910, IV, стор. 229-269). Прим. перекл.

В оригіналі помилково: „угодобленіе предшествующей согласной 
этому Прим. перекл.

-) Це слово, правда, відоме в украТнській мові виключно в формі 
<‘виня (без подвоення шелестівки), завдяки мабуть впливові анаиогіТ слів 
з суфіксом -иня (рабгсня, господиня). Прим. перекл.



південно-руеькому, у протилежність до инших руських наріч, 
здовжені о, б. е, н<- встигнувши ще скоротитись, перейшлн 
в дифтонгічні сполучення: уо, іііі, іе. За спільно-південно- ■ 
руську вимову напр. для слів домх-, лсдъ, печа слід вч- 
знати дуом, ліібд, піеч\ пор. північно-малоруське дуом, люод. 
т е ч , діялект. дум, люд, північно-укр. дім  з твердим д, пів- 
денно-укр. ді и з мняким д, спільно-укр. лід, піч, мід, шс 
(неети), гшсть. с>м, гр^біяь, весілля, зілля  і т. д. Дифтонги 
на місці здовжених о, б, е знало колись і білоруське на- 
річчя; ми знаходимо й тепер у південних ного говірках 
заступників цих дифтонгів, і то до того не тільки в тих 
говірках, що межують з малоруською областю, 5а й у тих. 
що значно далі на північ, напр., у повітах ігуменському, 
бобруйському, мінському; а взагалі дифтонгп та іхні за- 
ступники заниклн підо внливом чнших діялектів, що ввіу- 
шли булп в склад білоруського нарічзд.

На цьому південно-руському з‘явищ}' я зупинюся дещо 
докладніше. Бо його добре засвідчили нам пам‘ятники і во- 
но дае нам точні дані для того, щоб хронологічно визначн- 
ти давню відокремленість південно-руського наріччя од пів- 
нічно-руського та східньо-руського.

0 . 1. С о б о л е в с ь к и і і 1) вперше зробив спостереження. 
що в низці таких пам‘ятників, котрі не належать ані до новго-

х) С о б о л е в с ь к н й  0  л. I в. — тепер академик Російськоі' Академіі 
Наук, од 1882 до 18ь8 року був професором ѵ киѴвському університеті. 
Року 1883-го прочитав він в Историческомъ О-вѣ Нестора-Лѣтописца до- 
клада. що наробив чимало розголосу. У цьому докладі, грунтуючись на 
лінгвістичних даних, особливо на відкритому ним отому т. зв. „новому 
?ьк, відновив він Погодінову теорію (див. прнм. на стор. 49) про велико- 
рѵсььість Киівщини до татарського лихоліття. Доклад цей, тай пізніші 
його праці, що розвивали й підтримували тези з цього докладу (важніші
з нпх подано в кінцевому покажчику літератѵрик виклика.іи жваву по- 
леміку з боку істориків (Антоновкч, Леонтович, Вла^імірський-Буданов. 
Дашкевич, Грушевськпй М.) і з бокѵ філологів: Житецькпй, акад. Ягіч. 
акад. Шахматов і особлнво проф. Кримський. Докладний перебіг ціеі по- 
леміки та огляд тих праць, які вона зродила, дае стаття пр. доц. В о л- 
Р о з о в а: Ичслѣдованіе языка южнорусскихъ грамотъ XIV и первой по- 
ловины XV вѣковъ (надрукована в кіпвськпх Университетскихъ Извѣсті-
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родськоі', ані до суздальськоТ, ані до рязанськоТ области, зустрі- 
чаюгься напис&ння з ѣ замість е при умовах, зовсім незвичай- 
них, наприклад, для новгородських пам‘ятників. А саме: ѣ зат 
мість е пишеться в них тоді. як у наступсому складі знаходився 
ь (рідше ь), що в пізнішу епоху мусів випасти і очевидяч- 
ки тоді вже був випав. Так, у Добриловому евангелію 1 ІЬ4 
року знаходимо такі написання: гбльндго.,

іігЬгглю-, КДЛ^Нй-, оучит^ль-, къ  нгЬмь̂  НД КДМЕНИ 

гѣмь*, а також ^лье-, кллі^нье-, т^&тш-, а так само й пе- 
ред нескладовим і, шо пішло кінець-кінцем з ]к  г о ^  гби-, 
по ы іи  е̂л\ли і т. д. У Типографському ввангелію XII віку 
№ 7 г): кдмінь^ къ німь-, ид^тм  також кдлг6 ние«> ублиіл 
(де и стоіть через графічну традицію, читайте камѣн]е, зе- 
ііа, чи навіть камѣнне, зѣлія). У Галицькому бвангелію, 

що написане за князювання Льва Даниловича галицького 
(1266-1301)-), знаходимо: ко̂ &ныси, рімгкнь*, псрьст^ѣньі жи-
Т^ЛЬ-, К^ЛЬЛШ-, М А т ір ь -у  НД БЕЧ ^ЬН И ^  НД Ш ОКЁИ  Г&И-, ПО

і т. д. Здебілына отакому ѣ відповідае в сього- 
часнін украінщині звук і\ і пішов він із сполучення іе, яке

яхъ за 1913 рік, кн. XII, стор. 44-90) та ще його-таки статті: а) До старо- 
руськоТ діялектольогіі’. Іще до питання про Галіщько-Еолннське наріче 
(Зап. Наук. Т-ва ім. Шевч., 1907, Ш, стор. 5-34); б) Трнльопя проф. А. 
Кримського (там-таки, 1907, IV, стор. 146-171). Прим. перекя.

!) Т и п о г р а ф с ь к е  ^ в а н г е л і е  № 7 — пер^ховуеться це еван 
геліе апракос у бібліотеці спнодальноТ друкарні (звідтіля й його пазва). 
Належить до XII віку. Історіі' його не знаемо ѵдва-три слова за нього ска- 
3ано в Собол. Оч., і в Воскресенського, Евангеліе отъ Марка, ст. Як 
доводить акад. Кримськпй. писане воно мабутьчп не суздальським велико- 
русом і в жадному разі не можна його вважати за -галицько-волинськнй*1 
пам‘ятник, як це робить акад. Соболевський. Прим. перекл.

2) Г а л и ц ь к е  0 в а н г е л і е  1266-1301 — апракос, писанеГеоргіем 
„прозвоутором" за кпязювання Льва і сина його Юрія. Проф. Грушев- 
ський датуе його 1282 роком, а місцем його напнсання вважае Холмшину 
»див. його Історія УкраТни-Руси, т. II 2-е вид. Львів, 1905: стор. 404, 
прпм. 1). Од 1874 рокѵ переховуеться в Публичній Бібліотеці в Петер- 
бурзі. Побіжний аналіз мови цього евангелія дав Вольтер (АгсЪіѵ Ліг 
зіаѵ. РЬіІ., VI), а спеціяльно його написанням „воовьчихъ", „воовьпя1' 
присвячено перший розділ „КрітеріТв* акад. Кримського. Прим. перекл.

ВТДКРИТТЯ СОБОЛЕВСЬКОГО (НОВЕ Ѣ )
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8‘явилось на місці здовженого е; пор. укр. тч, сім, шгсть, 
пврстінь, корінь, камінь, матір, зілля, кам іння , коріння і 
т. д. Це дало 0. I. Соболевському підставу чимало таких 
пам‘ятників, у котрих він був знайшов оцю графічну особ- 
лив^сть, визнати за пам‘ятники малоруські. Та втіходючи з 
того міркування, що малоруський нарід і малоруське на- 
річчя походження пізнішого, та ще щоб догодити тій істо- 
ричній теоріі, яка казала, що давня людність Наддніпрянщини 
була не малоруська (своею мовою), а просто руська, чи на- 
віть і великоруська, і людність цю тільки після татарськоі" 
руіни заыінили малоруси, приіішовшч з заходу; ото щоб 
догодити цій теоріі, яка сполучена з іменням знаменитого 
М. П. П о г о д і н а 1), 0. I. Соболевський не зважився визна- 
ти тіі пам‘ятники малоруські, що він Тх одкрив, за киівські 
чи переяславські; р і н  назвав Тх іалицько-волпнськими.

На доказ того, що ці пам‘ятники дійсно галицько-волнн- 
ські, а не киівські, наводчли отакеміркування: втих киТвсьних 
пам‘ятниках, що нам відомі, немае ціеі такоі характерноТ 
для малоруського наріччя ішси — немас написаннів з ѣ за- 
мість е в словах пгісст^, кллгЬнь і т. п . Але як його ближ- 
че роздивитися, то це міркування тратить усяку силу до- 
казу; річ у тому, що дослідники, як давали характеристику 
давньоТ кшсськоі говірки, то виходилп перегажно із оцих

П о Г о д і н  М и х. Нетр.  (1800-1875) — видатниіі російськии істо- 
рик (оборонець норманськоТ теоріі), журналіст і громадськии діяч 
(слов‘яно<|ііл). Року 1856-го помістпв він в „Извѣстіяхъ Нып. Академіп 
Наукъ по Отдѣленію русскаго языка н словесности" (т. V', стор. 70-92, 
і передрукував у своему ж^рналі яМосквитянинъ“ 1856, кн. 2, стор. 113* 
139) статтю під заголовком: „Записка о др.^внемъ языкѣ русскомъ. Письмо 
къ II. Н. Срезневскому". Визнаючи, під вшгйвом Максимовича, давню 
окремішність украінського народу од великоруського (од IX в.) і не до- 
бачаючи належннх украінських познак у тих пам‘ятниках, котрі виникли 
на півдні, Поі(одін висунув у цій своТй статті теорію, що: до татарськоі 
руТни на півдні сиділи в е л и к о р у с и ,  а украінці з‘явилися сюди аж 
після татаріцпни із своіх первісних оеель під Карпатами. Докладно про 
цю теорію ПоГодінову та про ту полеміку, яку вона викликала, розпові- 
джено в статті пр.-доц. В о л. Р о з о в а: ІІзслѣдованіе языка южнорусскихъ 
грамотъ XIV и первой половпны XV вѣковъ (надрукованій у киівських 
Унпверситетскихъ Нзвѣо.тіяхъ за 1913 р., кн. X, стор. 1-13). Прнм. п'рснл.
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двох датованнх пам’ятннків, напнсаннх без сумніву в Киіві: 
із Ізборника 1073 ]) та з Ізборника 1076 року'2). Та ці

х) С в я т о с л а в і в  І з б о р н и к  1073 рок у .  „Въ лѣто 7581 (=1073) 
написа Іоаннъ диякъ Изборьникъ сь великуоумоу князю С(вя)тославус (Яро- 
славичу, що помер 1076). Твір це не орпгінальний; „Іоаннъ диякъ“ списау 
дословно б о л г а р с ь к п й  рукоцис (перекладений з грецького оригіналу, 
що теж дійшов до наших часів, за болгарського царя С п м е о н а, 892— 
927, і йому-таки прпсвячений), замінивши тільки в передмові ймення Си- 
меона на Святославове ймення: „Великый въ князихъ князь С(вя)т(оіславъ_ 
— замість захованого навіть в одному сппскові (Кприло-Білозерського 
манастиря): „Великы въ црьхъ Сѵмеонъ".

Розмір рукопису—чималий, 266 лпстів іп Гоііо. Зовнішний вигляд 
його—роскішний: писаний віп гарним уставом на білому дуже тонкомѵ 
пергамені, в два стовпці; передмсва, перші сторінки обох частин і заго- 
ловні букви писані золотом; багато прикрашений малюнками (10 окре- 
ѵшх мініятюр, між ними одна— сім'я Святославова).

Змістом своім — це щось у роді богословськоТ енціклопедіі, як про 
це вимовносвідчить уже сам заголовок:Съборъ отъ многъ о;те)ць тълкования
о неразумныихъ (=незрозумілих) словесьхъ въ^еѵаггелии и въ ап(осто)лъ 
и в инѣхъ книгахъ вкратъцѣ съложено на память и на готовъ отъвѣтъ 
та окрім виписок із творів отців церкви (особлиго з „Вопросовъ и отвѣ* 
товъ“ Анастасія Спнаіта) е тут і статті з граматики, логіки, далі притчі. 
загадки, то що.

Одкрнв цей Збірник К. Калайдович у 1817 році в Воскресенському 
Новоерусалнмському манастирі (під Москвою), висланий туди на кошти 
М. П. Румянцева (відомого канцлера-мецената). 3 рукописа знято було 
тоді копію для Р., а сам рукопис і далі залишався в манастирі, аж до 
1834 року. Цього року (завдяки ІІрезидентові Акад. Худож. А. Н. Олені- 
нові та моск. митр. Філаретові) указом св. Синодѵ рукопис доставлено 
до Москви, до Синодальноі Бібліотеки, де він переховуеться і сьогодні.

Видати цей пам‘ятннк збірався ще сам Румянцев, доручивши справѵ 
ного видання спершу Калайдовичеві-таки, а тоді Востокову. Та засмертю 
Румянцева справа завмерліу Так само нэ дійшла належного кінця справа 
з виданням цього пам‘ятника в О-вѣ Ист. и Древн. Рос., розпочата Бо- 
дянськпм ще в 1845 році, знову таки за смертю Бодянського. Тількн 1*82 
року О-во випустило в світ (як IV кн. своіх „Чтеній") тую невелику ча- 
стину рукопису (74 л. з 266-ьох;, яку встиг оддрукувати Бодянський за 
свого життя. Року 1880-го О-во любителсй древней письменности видило 
цілпй Збірник (на кошти Т. Морозова) фотолітографічно (але з деякичн 
підправками).

Аналіз мови цього пам.ятника дав А. Розенфельд (Рус. Фил. Вѣстн., 
1;?у9). Прим. перекл.

2) І з б о р н и к  С в я т о с л а в а  1076 р о к у. На початку XIX в. йоге 
назнвалп ТЦ е р б а т і в с ь к и м, бо належав він російському історикові
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пам‘ятники старші од тих, у котрих 0. I. Соболевськомѵ 
довелось запрнмітити дифтонг іе (написаний через ѣ) на 
місці здовженого е: і старші вони не лише хронологічно, 
ба и самим звуковим строем мови. В обидвох збірниках немае 
таких даних, з яких можна-би зробити висновок, що в Тхній 
мові ъ та 6 упали, цеб-то зникли в одних вчпадках, перейшли 
в голосівки о та е в других. Так на місці руських сполу- 
чень ър, ъл, ьр ми не знайдемо тут написань ор, си, ер, а 
де каже дивитися на поодинокі внпадки замінц ъ та 6 
через о та е в инакших сполученнях не як на руську особ- 
ливість. Виходить, що мови збірників 1073 і 1076 років 
не можна протиставляти мові Добрнлового бвангелія й 
инших пам‘ятників XII віку, д^ падіння ъ, ь засвідчено між 
иншим і написаннями ор, ол, ер на місці руських сполу- 
чень ър, ъ.7, ьр. Ми можемо твердити, іцо в XI віці в КиТві 
не було малоруеькпх днфтонгів, але в нас немае підстав 
гадати, що Тх не було в Киіві в XII віці. I через те з точ- 
ки погляду мови немае даних, щоб визнати тіТ пам‘ятники, 
котрі згуртував (». I. Соболевський, за некиТвські: серед них 
можуть бути й такі, що Тх наппсано в Киіві, так само як 
в Чернигові, Овручі, Луцьку, Володимирі Волинському, Га 
личі, ба наыть у Пінську та в Турові. А з точки погляду

XVIII в., кн. Мых. Мих. Щербатову. Як і коли попав рукопис до його 
рук — не відомо. Після смертн Щербатова рукопис разом з рештою його 
бібліотеки перейшов до Ермітажу (через це звуть його иноді Е р м і т а ж -  
н и м), а року ІУ52-ГО передано його зьіідціля до ПубличноТ Бібліотеки в 
Петербузі, де він і зараз переховуеться.

Цей Ізборник написаний так само за князя Святослава Яросла- 
вича: „роукою грѣшьнааго Иоана избьрано из мъногъ книгъ княжихъ". 
Що до його дати, то зараз у рукописі стоіть рік 6558 (=101(3), але до- 
ведено, що 50 перероблено з 80 (н із П) і дату треба читати 0588 (=1070).

Зміст його — слова, повчення, наказанія на загально-моральні темп 
(о четьи книгъ, како подобаетъ человѣку быти, како правовѣрну вѣру 
имѣти, то що). Зовнішний вигляд значно скромніший, ніж в Ізб. 1073 р.

Виданпй він В. Шимановським двічн (вперше як додаток до його 
розвідки: Къ исторіи древнерусскихъ говоровъ. Варшава 1887 і вдруге 
окремо — Варшава, 1894). Та його видання зустріли негативне відношення в 
науці (зив. рецензіТ Боброва, Кульбакіна. Н^красова, Смірнова, Соболев- 
ського, Игіча-Сімоні). -Прим. перекл.
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історіі украінського народу ми повинні одкинутн як найрі- 
шучіше гадку про те, що КиТвщина за давних часів залюдне- 
на була не предкаыи сьогочасних малорусів, а предками 
сьогочасних представників и е ш и х  руських народностей. 
Шукати в Х-ХІ віці над Дніпром великорусів це річ ц:л- 
ком даремна, бо-ж великоруська народність походження во- 
вого; вона склалася за історичних часів у басойні Оки іа 
співжиття двох давіііх руських племін — північно-руського 
та східньо-руського. А вже-ж шукати в південній Напдні- 
прянщині Володимирових і Ярославових часів новгород- 
ських словін чи смоленських кривичів чи східніх вятичів 
нікому в голову не спаде Виходить, що КиУвщина та Пе- 
реяславщина могли бути на початку нашоі історіі ааселені 
тільки південно-руським, инакше малоруським плім‘ям, яке 
взагалі сиділо по всій Наддніпрянщині, по обох берегас 
Дніпра.

3  огляду на все сказане я, слідом за багатьма до- 
слідниками, кажу, що 0. I. Соболевському пощастпло ви- 
значити групу не галицько-волинських, а просто мапорусь- 
ких пам‘ятників, причому прямиіі висновок із його спо- 
стережень — це спроможність виводити історію малоруськоѴ 
мови далеко за XII вік. Як у XII віці падіння глухих ви- 
кликае в малоруських говірках такі з‘явища, які чужі для 
инших руських говірок, то ясно, що вже в XI віці мало- 
руська група жнла життям, окремішнім од решти руських 
груп. Зрештою, ми й без цього знаемо, що, наприклад, пів- 
нічно-руська група різко одріжнялася в XI віці од групи 
південно-руськоТ.

Але спостереження 0 . 1. Соболевського, таке багате тими 
висновкамп, які з нього випливають, зустріло ніізку закидів 
з иншого боку.

По-перше, вказано було на те, шо Галнцы.е €ва - 
геліе 1144-го року, написане, це річ безсумніьна, в пів- 
денно-руській області, не мае таких напиеань, як игЬсть-, 
сЬмь-, кллѵЬнь. Виходпть, що цих написапь не можна ви- 
знати необхідними й неминучими виразникамн тих змін, іцо 
Тх зазнав звук е, як він здовживея при тих умозах, на які 
ми вище вказали. Але ми з повним правом одкинемо такиіі
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закид, як зміркуемо, що мова доиі о (ьвангелш старша від 
мови Добрилового Свангелія: річ не в тих двацятьох роках, 
іцо відділюють 1144-й рік од 1164-го року, а в тому, що мова 
Галицького Свангелія 1141 року не виявляе падіння глухих 
{руські сполучення з‘являютьея тільки в вигляді ьр, ър, ъл), 
тимчасом як у Добриловому Свангелію е яепі вказівки на 
те, що в його мові одбулося вже падіння глухих (пор. 
наппсання ср, ор, ол). Як поставнти поруч мову обох цих 
евангелій, то з цього ми виъягнемо такий висновок, що па- 
діння глухих, і як його наслідок здовження поиередніх 
голосівок, а далі поява дифтонгів ге та уо. одбуюся не рівно- 
часно в цілій півдепно-руськш області. Можлива річ, що в пів- 
нічній Галичинідавнявішоваірималасядовше, ніж у киівеькііі 
Наддніпрянщині і в південних частинах Волині та Галичини.

ІІо-друге, завважено було, що далеко не завсіди ѣ 
у тих палГятниках ХІІ-ХІІІ віку, що Тх згуртував 0. 1. Со- 
болевеький, одповідае украінському і із дифтонга іе. Ъ ба- 
гатьох випадках йому відповідае, що-правда, і, але таке і, 
котре, як про це свідчать північно-малору<"ькі іі угро- 
рѵські говірки, пішло з дифтонга ііб. А вже-ж це річ 
неймовірна, щоб буква ѣ визначала рівночасно н дифтонг іе 
і дифтонг йд (ио). Через те можна думати. що ѣ „галицько- 
волинських" пам‘ятннків не можна визнати за визначення 
дифгонга іе, і що написання ѣ замість е це результат 
графічного змішання букв с та ѣ, звичайного, наприклад, 
і в пам‘ятнпках північно-руеькпх; пор. написання бъ нгЬн-> 
кг гкмь^ ьсЬн^ нл ѣгѢмь  ̂ К'А чк>жімь і т. п. у Добрило- 
вому Свангелію й пнших подібних до нього пам‘ятниках. 
Але цеіі закид не встоіть через те, що первісні даьні пів- 
денно-руські форми бъ ни ьшма-, къ чюшмь повинні
були в епоху падіння глухих здобути вимову г 8 геігі 1), па 
08’іет ', ѵ Ѵи/.іет  (а це й передано такими написаннями, як 

гкмь-, нл ьгЬмь-, б* чюж'кмл), А ця вимова замінилася

х) У автора, і тут і ценнде, пишеться слов‘янськнми літерами; та 
я скрізь, дѳ вживаеться не правописне позначення, а даеться фонетична 
транскрипція слова, волію вживати латинкп, іцоб уннкнути можливоТ 
■лутаннни. ТІрим. перекл.



вимовою 8 ііот, па Ѵ8 іібт, ѵ с гшібт  пізніилс, і завдячуе ця 
заміна свое походження граматичній аналогіТ, впливові од- 
міни твердих пнів, напр. ѵ Ьиот, ѵ йоЬгиот, ѵ вНериот.

Не можна теж збивати доказову сплу наішсань 
кдм'(гнб (ызі', катігі), вказуючи на те, що з ѣ пишуться форми 
3-01 особи однини, як идгЬтб-, несгЬт6-, коуд'Ьт/1-, а тймчасом 
у сьогочасній малоруській мові ніде нам не зустріти і в 
відповідннх формах, пор. гдс, несе, бі/де. Річ у тому, іцо 
давні формн ИДЕТМ ЕОуДЕТб після падіння глухих повинні 
були фонетично перейти в ій ісі', Ьий'іеі', (а це іі визначу- 
валося написаннями идгЬть^ коуд^Ьть). Такі форми рано 
замінилися підо впливом граматичноі аналогіт формамн 
нЫ ', ЬийеІ, причому е замість іе взято із форм іде, бцде, а 
також із форм будемо, ідете. Я кажу р а н о через те, що 
вже в пам‘ятниках XII віку, які строго витримують ѣ замість 

в инакших вппадках, пишеться поелідовно -сть ( идеть^ 
коудЕТб) у протилежність до старших пам‘ятників, що м&ють 
наппсання - і т ь.

3  огляду на все вказане я роблю такий висно. 
вок: тіт закиди, які наведено було протіі того, *цоб 
ототожнювати ѣ тих пам‘ятників, які згуртував 0. I. Собо- 
левський і які свідчать про дифтонг ге (звідкіля украіін- 
ське г), не тільки що не ослабили тез 0. I Собол<*вського і 
тих висновків, які з них можна витягтп, а навпаки далп 
матеріял, іцоб Ух підтвердити Я визнаю за доказану річ, 
що й у таких пам‘ятннках, як збірыіки 1073.і 1076 років, 
а так само й у пізнішнх пам‘ятниках — з одного боку 
Галицькому бвангелію 1144 року, а з другого Добрпловому 
бвангелію 1164 року і цілій низці однорідних з нимн, що 
переходять і в XIII, ба навіть і в XIV вік,— ми маемо 
пам‘ятники, які яаписані в малоруських областях і віцби- 
вають через це особливості малоруськоѴ мови.
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VII.

Втрата південно-русами горішньоі Наддніпрянщини і 
Заприпяття

Іівденно-руська одність трівае й далі, впродовж XIII і XIV в.в.; але те- 
[іиторія південно-руська зменшуеться — півдснно-русп тратять горішню 
Чаддніпряніцину і Запрппяття, що одходять до білоруськоі народности: 
під напором половців вятнчі із південного еходу поеуваються на північ
і північний захід, вони захоплюють не тільки область рязанську й ка- 
■ узьку (про що свідчать дані мови), але й область радпмичів, ба й дре- 
говичів, з‘асим5льовуючи тутешні ляські племена і тіТ, котрі серед них 
осілпся, племена південно-руські. На такпй рух в‘ятнчів вказують дані 

білоруського наріччя (ослаблення нонаголошених а, о, е).

Як досліджувати на:івані пам‘ятнітки, як поставити 
пам‘ятники XI віку поруч з пам‘ятнгками X II віку, як по- 
^тавити Свангеліе 1144 року проти Свангелія 1104 року, то 
це нас переконае в тому, що згадане спільно-малоруеьке 
■гявище одбулося впродовж X II вікѵ. А через це мп маемо 
право прішустпги, іцо в ці чиси південно-руська сім‘я жила 
однпм спільнчм діялгктичніім життям Це саме підтвер- 
джують ще іі пнші з‘явища, які ми розглянули внще, бо 
іекотрі з них можна документально віднести до X II віку. 
Одність південно-руськоТ сім‘Т в силу історичнпх умовин 
грівала й далі; іУ, як це ми побачимо, не було порушечо і 
з XIII, ба навіть у ХІѴвіці. Та за цих пізніших часів нівденно- 
руська територія значно зменшилась і склад сім‘і змалів, бо 
південно-руси втрагили (етиографічно) і торішню Наддні- 
ирянщину і Заприпяття. Оці області, а разом з ними й тую 
іьвденно-руську людність, що в них була снділа, захоплюе 
инше руське плім‘я, яке разом з цнми південно-русами
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зливаь-ться в нову народність — білоруську. Скажемо декілька 
слів за те, як оте друге руське плімя з‘явилося в басейні 
Дніпра та Західньоі Двини.

Поява половців на півдні Росіі прлзвела до того, що 
південно-руські племека було одсунуто од Чорного моря 
що вони втратилп південну Наддніпрянщапу, Надбужчину 
та Наддністряшцину. Так само, ті-ж-таки половці одкинули 
на північ, в області горішнього бігу Дона та до басейну 
Оки, і східньо-руські племена, що еиділи були, як це ми 
бачили, в басеііні Д^на. Ці племена східньо-руські, як ми 
були вказували, звалися вятичами; за Святослава ми 
застаемо і'х над долішнім Доном; у 1110 році Нестор одво- 
дить 1м місце над Окою, літописи X II віку знають вятичів 
і в найзахіднішій частині окського басейну, там, де він 
сходнться з басейном Дніпра. Таким чином, посування 
вятичів на північ і північний захід із південного сходу, 
який вони були захопилп, цілком аналогічне до руху уличів 
і тиверців на північ і північний захід із заселеного ними 
півдня. I так само, як оцей рух уличів і тиверців спричн- 
нився до політпчного зросту Галнча, так самісінько поява 
вятичів у надокській області призвела до політичного 
зросту Рязані, Володимира, а пізніше Твері в гор*шній 
Надволжчйш.

Сусідство вятпчів XII віку з Наддеснянщнною та пів- 
нічною Наддніпрянщнною показуе, іцо Тхній рух з півдня 
йшов не тільки на північ, в область рязанську (сор. у 
літописннх збірннках Х\ вжу — .,Вятичи, еж е есть Ря- 
занцы“), але й на північний захід; а цей напрямок ьри- 
вів Ѵх до сьогочасноі калузькоі' губерніт, з‘окрема й до 
калузького Полісся. Дані мовп роблять безсумнівним 
спільне походження калужан і рязанців: говір і тих і тих 
належить до південно-великоруського наріччя.

Але де м^жі цього наріччя з заходу? Наьголовніші 
риси південно-великоруських говірок (а до них належать: 
анання, цеб-то знмовляпня ненаголошених голосівок о, е як 
а, тай узагалі ослаблена вимова ненаголошених голосівок 
а, о, е) пірзгодять і до смоленськоі губерніт, розиовсюдню-



ючйся далі і до могилевськоі і до мінськоі і до вітебськоТ 
тай до решти білоруських губерній. Оця обставина послу' 
жила для декотрих дослідннків за підставу до того, щоб 
визнати білоруську мову за південно-великоруське наріччя 
(п. П. П о т е б ы я>.

Але таке визнання не вирішуе питання про похо- 
джепня білоруськоТ мови, бо залишаеться невиясненим, чсму 
в цій мові так багато такнх елементів, котрі чужі для півден- 
но-велнкоруського наріччя, але які зближують П з наріччям 
малоруськнм (з‘явнща, спільні для малоруського й білорусь- 
кого наріччя ми перелічшш вище). Опріч того, — як виучу- 
ва.ти білоруські говірки, то відкриваеться цікава боротьба 
між тими з‘явищам:і, що витворилися на малоруській основі,
і тими 3‘явищами, що зближують білорусів 3 ІІІВДРННО- 
великорусами. Південь і південниі: захід білоруськоТ обла- 
сти одхпляеться од закону про ослаблення ненаголошелнх 
складів з голосівками г/, о, е. Як вони стоять після наголосу, 
то тоді відновляються етимологічні голосівки (моро, еерію, 
купсіннё, бабо, навіть кщ алоеё. замість іщналоея: поруч 
га р а , нясу  замість гора, несу). Виходить, що батьківщину 
для акання й ослаблення нен^голоіпених голосівок дарма 
шукати в цих областях білоруськоТ мови. Нема чого й ду- 
мати, щоб ці з‘явища саме звідціля могли поширитися дс 
Смоленська і далі до Калуі^и та Рязані. 3 усього сказаного 
ми робимо висновок, що навпаки — акання й ослаблення не- 
наголошених голосівок вдерлися до білоруськоі области із 
сходу; перед ними не встояли і найдальші закутини біл»»- 
руськот територіт на заході та південному заході. Але тут 
зберіглися такі особливості, які свідчать про те, що ці 
з‘явища були чужі для споконвічноТ мови ціеі краТнн ^пор. 
відновлення етимологічннх голосівок). Виходить, що це 
з‘явища наносні; батьківщину Тхню шукати слід поза біло- 
руською територіш; вони йду-гь із сходу. Звідціля і дальшнй 
наш висновок: з‘явпща ці занесли до Білорусі вятичі, ті 
самі вятичі, що, як про це свідчать історлчні памятлнкн. 
сиділи і в Рязані і в калузькій губерніт. Заллявши своею 
колонізаційною хвилею окськич басейи, де ьони з‘асимілю-

ПОХО ЦЖЕННЯ БІЛОРУСЬКОІ МОВИ :»7



вали собі оті ляські племена, що про них ми були згаду- 
вали вшце, вятичі переишлн і до области радимичів, а 
нісля того й далі на захід, до области давніх дреговичів, 
3‘асимільовуючи собі і тіі' ляські племена, що тут були си- 
ділп, наскількн вони раніш ще не обрусіли, і тих південно- 
русів, що осідали ссред ляхів і вже встигли були у значній 
мірі з‘асюіілювати собі іхню мову. Бятичі розповсюднились 

в області північно-руські, захопивши і Вітебськ і Полоцьк^ 
ба навіть Псков на крайньому північному заході.

Як вдерлися вятичідо північноГ Наддніпрянщини та За- 
припяття, то це зупішнло поступниіі рух на північ південно- 
руськоі колонізаціі, яка ставалащо-рпз інтенсивнішою чергз ті 
обставини, що і'х ми були раніш зазначили. Ба що більше, 
оце захоплення вятичами північноі Наддніпрянщини та 
Запрнпяття одірвало од південно-руськоі' племінноі’ групи 
тих південно-русів, що за попередньоі епохи встигли 
осістися над Сожем, над горішнім Дніпром, Березиною та 
перейти з деревсъкоі землі до пінськоі й турівськоі, та й ще 
далі на північ за Припять. Стиснена з півночі напливом 
вятичів, із сходу і з півдня степовими ордами, які віщу- 
вали, що ш в іід к о  із сходу прийдуть ще нові, ще могутніші 
кочовики, південно-руська племінна група й д.ілі розвива* 
лпся на більш обмеженій територіі півд^-нно-західньоі Русі, 
не тратячи одначе ні Наддеснянщини, ні Натсеймщинп.

о* ПОХиДЖЕННЯ БІЛОРУСЬКОІ м овп



VIII.

Спільно-південно-руські мовні з‘явища Х ІІІ віку.

Втратпвшн горішню Наддніпрянщину і Запрппяття, південно-русн і дапі 
жнвуть ще спільним діялектичпим життям. До цього чаоу належать такі 
з‘явнща: а) з в у к о в і :  1) ствердіння шелестівок, 2 ) о, а — о, а; 3) мняка 
губна — губна-р^; 1) ствер;і.іння губних у кінці слова; б ) м о р ф о л о -  
г і ч н і: 1) родовнй замість знахідного; 2) -ові, -овн замість -у; 3) даваль- 
ннй замість місцевого; 4) перехід кінцівок двійні на множнну в чол. р ; 
5) занепад нечленннх форм прнкметниюв у прнсѵдку; С) перехід кінцівок 
твердпх пнів у відміну мняких пнів; 7) кінцівка -мо; 8 —!») кінцівка прн- 
казового способу: 10) утворення майСутнього часу; 11 > д ж  замість эн : 
12) занепад кінцівкн -ть після е (несе); 13) ж , ч замість з, н (печп, біжи >;

14) кінцівки -кті, -гти замість -чи.

1а епоха, про котру ми говорпмо, відноситься до кінця 
X II—початку X III віку. Нові відносинн почали зарисовува- 
тись од другоі половини XI віку, та навряд, щоб вони мо- 
гли досягти хоч будь-яко! закінчености раніш од початк\ 
XII віку. На початку XII віку південь уже (Зезповоротно на 
довгі століття Етраченим південно-русамн, але зате вони опа- 
новуготь північ, і тількн під початок ХЙІ віку що-раз біль- 
шому напливові вятичів, які почали посуватися на північ і 
північний захід з кінця X I віку, вдаеться одірвати білорусь- 
кнГі край од південно-руськоТ територіі. Татарська навал- 
довершуе те, що внтворювалося за попередньоі' епохи. Вон- 
одрізуе в південно-руського плім’я усяку спроможність ко- 
лонізаціпних рухів на південь чи на схід, а разом з тим 
через свііі натиск зміцнюе рух вятичів на північнізи захіл. 
Гая смуга, за якою хлібороб міг почуЕати себе цілком без- 
печно, одсовуеться що-раз далі на північ, і людність відпо-
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відно до цього одпливае на північ, на північпий схід і на 
північний захід.

Починаючн з другоі' почовини XIII віку, південно- 
руська група вступае в нсву добу життя. 5 царині мо- 
вп повстае низка такнх з’явищ, що різко відокремичи 
і"і од решти руських племінних груп. Але ці з’явища, 
як виявляеться, — спільні для всіх говірок, що входять до 
складу південно-руськоТі чи малоруськоі групи. Це доказуе 
одність діялектичного життя геть у цілій групі. Звичайно,— 
окремі говіркн розвнвали своі місцеві особливості, але від- 
окремитись ім не давало те спільне життя.що еполучувало 
південно-русів.

Важко сказати, як довго трівав оцгіі ^пільно-мало- 
руський період. Навряд, щоб відиовідь на це питання 
можна було знайти в пам\ятниках; ми маемо право че- 
кати відповщі радше від істориків. які ризначать хроно- 
логічно час пізнішого розповсюднення малоруського плім’я 
на півд^нь, до південноі Наддністрянщини, Надбуясчини та 
Наддніпрянщини, тай на схід — до лівобережноі Украіни. 
Колонізаціині рухн малорусів розірвали. звичайно, тісні вза- 
емини поміж ними; вонп були причиною іцо-раз білыпого від- 
окремлення окремих іхніх наріч.

Я перелічу тут ті з’явища, котрі нал^жать до спільно- 
малоруського періоду, але виникли в мові малорусів не ра- 
ніш од XIII віку; а видко це з того. що немае іх у мові 
білоруськіи.

У царнні з в у к о в и х  иначеньсюдиналежать: 1) Ствер- 
діння шелестівок перед голосівками переднього ряду, цеб- 
то перед и (із спільно-руського и), перед е (із е та з ь), 
перед й (із спільно-словянського е в кінцевому одкритому 
складі) та перед 6 (із с п і л ы і о - с л о е я н с ь к о г о  е та Т, перед твер- 
дою шелестівкою). ЗамЦаъ р'іг, сГеЯі, возіга, п еве і и (з мня- 
кими шелестівками перед і, е, а, о) почали вимовляти: ріг, 
йт\ вевіга, певеіе (з твердими шелесгівкамп перед і та е, 
що в ньому збіглися й а  та о). Пор. укр.-гал, тѵр, день, се- 
стра. нссете. Діялекіично в північно-малоруськім з’явля- 
сться вимова і'ісНо, в ііа , то що, з мнякими т, с, та ми маемо



низку підстав гадати, що шелестівки в північно-малорусь- 
ких' (підлясысих) говірках мнякшилнся пізвіше перед спо- 
конвічним і Помилковз було-б думати, що малоруські не- 
сетеу си іа пішли із спільно-руського несете, сила з напів- 
мнякими, а не мнякими шолестівками перед е та и. Як по- 
рівняемо малор з ни м, книга, нива, по.іе (з твердими н, л)
і давн&-слов. іъ ннмъ (8Ъ п'іть), полс-> сербськ. шньи пе, кныі- 
га , нііііва, польс, то переконусмось у тому, що в малоруському 
ствердли і споконвічні (спільно-слов’япські) мнякі шеле- 
стівки. На повну мнякість шелеетівок перед голосівками 
переднього ряду в спільно-руській прамові вказують ще ось 
такі дані: а) шелестівки змнякшились у спільно-руськім 
перед носовим е ще перед тим, як воно перепшло на а; пор. 
малор. тяжко, сяду із спільно-слов. і вгщко, в'есІа; б) шеле- 
стівки мнякшилиоь і перед ь; пор. малор. кість (кШ'), сіть 
із спільно-руського кость, спть з мнякими т; в) на змняк- 
шення перед о із с вказувзть такі випадки, як північно- 
малор. нѵюс (укр. ніс), люог (укр. ліг) із спільно-руського 
нбсъ, логъ з мнякими н, л; г) вимова бсршь (Ьегіі1), несгть 
у 2-й особі м н о ж и н іі  імперативу незрозуміла, як що не прь- 
пустити, що вона пішла з бсріъте, иесіътс з мняким іл пе- 
рец е (а ). Звук і після тіеТ шелесіівки, яка у спільно-мало- 
руську добу ствердла, перейшов із переднього (палаталь- 
ного) ряцу до ряду середніх голосівок (пор. зв^к украін- 
ського и в тихо, счла); а так еамо звуки е, б, іі збіглися 
після жіеТ самоі стверділоТ шелестівки у звукові е середньо- 
го ряду (пор. малор. е в день, се.іа).

2) Звуки б та а, цеб-то палатальні відтінки звуків о 
та я, переміннлиея на о та а; замість чдло, пшдно, эісдна (з
о серсднього ряду), жит'та (із житиіііі) з‘явилося ѵоло, 
пшоно, ж она , жюгіт'а; пор. отаку вимову в ріжних обла- 
стях малоруськоі територіі', при тому вимова житте, чн 
ж ит е являе собою нефонетичну заміну а через е підо впли- 
вом таких слів, як мос, доброе; так самісінько знаходимо під 
тим еамим впливом е замість о в: серие, лиис, полс (замість 
сериьо, лшіьо, по іьо).

_  _  ЗВУКОВІ З НВИЩА XIII ВІКУ 61
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3)Сполучення: „мняка губна-|-голосівказаднього ряду 
перейшли в сполучення „мняка губна-}-І«и, наприклад, замість 
р'сіР, 7псі8о (великор. і білор. пять, мясо) почали вимовллти 
р }а І , тіаео (пор. укр. п‘ять, м\чсо, те саме в північно-мало- 
руськім і в угроруськім).

4) Губні, як вони стояли в кінці слова і перед шеле- 
< гівками в середині його, ствердли, залишаючпся, ма 'уть, 
мнякими* тільки перед  ̂ і перед дифтонгами іе, Щ  пор. 
укр. сім, ь.ров (велнкор. I:гор, пишеться кровь), любов, з бра- 
том (спільно-руське съ братъмь).

У царині морфолог і і '  зазначу: 1) появародового від- 
мінку замість знахіднсго для слів, що визначають гредмети 
неодушевлені; пор. укр. виііняв пожа, бери ссрпа, зустрічаь 
мороза.

2) Кінцівку -у в давальному однини влперла кінцівка 
-ози, звідкіля, як це ми побачимо, діялектично -ові (безпо- 
еередньо із -овѣ): укр. братові, Івапові, столові.

3) Місцевиіі однини в іменниках, пріікметниках і заіі- 
меннпках заміннвся давальним]): укр. місцевий однини бра- 
шові, па козакссі (так особливо в іменнях одушевлених), 
синьому, доброму, тому, всьому (при тім, всім).

4) Двійня в відміні чоловічих пнів зникаь*, а іТ кінцівки 
поширюються прн певних умовах на множину; укр. двѵ 
столи, два брати, сто чоловіка; у чпслівыиках: трома, чо- 
тирма, п‘ятьма, стома; у займенниках — всіма.

5) Членні форми прикметників випірають у прттсудкові 
іменні іхні форми: він здоровпй при він здоров'2).

6) Кінцівкн для твердпх пнів перейшли на міеце кін- 
цівок для споконвічних мняких пнів: місцевии однпнн п>і‘ т 
писалося всѣмь), зуиіст, давальннп і місцавий ѵзіе^ (писа-

х) В оригіналі помилково: „за^ѣна дательнаго падежа ед. ч. мѣст- 
нымъ въ нменахъ прилагательныхь и мъстонменіяхъ". Лрим. перекл.

'-) У автора наведено инакший прнклад: він ж ивий—він ж и в  (так 
очевндячки треба-б читати те, що надрѵкован.о, без сумніву, в перекручено- 
му вигляді: он ж иви—он ж и в). Та мн зважилнся замініп и цей його приклад 
на инакший, бо у слові ж и в  усякнй скоріше побачить звичайний мину- 
лий час, а не просту, нечленну, прикметникову форму. Прим. перекл.
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лсся веѣа), Ѵшіе] (ппсалося чюжѣи) замінилися формами 
і'8'иот, зупиот , ѵз ио), ѴиУио] (підо впливом ігіот, іищ, 
ДоЪтот, зіагио)); сьогочасні укр. услн, усій, синім, чцжіи 
пішли власне із форм з уо, а не з іе, а це доводять тіт 
говірки, що зберіглп дифтонги. Так само, я вважаю за ймо- 
вірне, що о виперло е в такпх випадах, як коваяьови, кора- 
бльом, душою теж ще за спільно-малоруеькоі' епохп, причому 
новалеви, кораблем, душею існували поруч діялектично.

7) Кінцівка -мо впперла инакш» кінцівкн 1-оі' особп 
множини: укр. везеио, сидимо, дамо.

8) Кінцівкп -ѣтг, -ѣм виперлп кінцівки -ите, -и м у 
способі приказовім: укр. ходім, посіть.

9) Замість кінцівки -те в 2-й оеобі множинн способу 
приказового з‘явилася кінцівка -ть (і'): укр. беріть, нвсіть, 
ходіть.

10) Майбутній час утворюеться із сполучення інфінітпву 
з формами дігслова няти (ліу, меш і т. д. із иліу, имешь): 
укр. ходшпиму, гратиме.

11) Замість эіс у діеслівних формах з‘являеться дж, як 
напр. укр. сидж у , оссджу, хбджено, засйдженин.

12) Кінцівка -ть (і') у 3-й особі однини після голосівки
- заникае: несе, знае, навіть носе (при носить), але сидить. 
терпить.

13) }  2-й особі однини способу приказового з і ц, що 
повстали в спільно-слов’янську епоху з г і к, замінилися на 
ж  і ч; а узято і'х з пнших діеслівних форм: укр. печи (ве- 
ликор. пеки), стерсжи (великор. стереги), біжи  (великор- 
бегн).

14) В інфінітиві 3‘являюгься нововитворн на *ти на 
міеці такнх форм, що кінчилися в спільно-руськііі прамові 
на -чи: пекти (замість ?іечи), волокти, стерегти, яягти, 
сікти, бігти.



IX.

Найважніші діялектичн з‘явища малоруськок .пОви.

Колонізаційні рухи південно-русів на півизнь і схід викликали розпад 
малорусько'/ сім‘І і припинили спільне діялектичне я:иття. Що найваж- 
ніші діялектичні особливості: а) в царині з в у к і в :  1) змішання и з ы; 
2) змішання и й ы з середнім е; 3) перехід о ненаголошеного в у; 4) пере- 
хід а  в е—і; 5) пореміна дифтонгів; б) між голосівками ) внпалс; 7) кін- 
цівг:а ып  — і; 8) дзвінкі шелестівки перед глухнми і в кінці слів; 
У—10)мняке р; 11) ствердіння ш, ж , ч ідж -,12)  ствердіння кінцевогоп* у 
діесловах; 13) звук д ж  і дз; 11)  ̂ після губних — нь, ль; 15) скорочен- 
ия довгнх шелестівок; б) у царині м о р ф о л о г і і  та с л о в о т в о р е н -  
н я: 1) кінцівки -» у ынякій одміні; 2) форми типу „душою“, „корольовн*, 
„корабльом"; 3) формн: житте—жите; 4) форми типу: ходю, пустю; 5) діе- 
слівні форми: казавем, буду казав, казае-бих; П) кінцівка -ом (заыість 

-ов) у жіночому роді.

Як це сказано вище, спільне життя малоруеькоі' сім‘Г 
позинно було притінитися з того часу, як для окремих па- 
ростів іі одкрилися обширні простори на південь і на схід 
од тіеі' тісноі територіі, на якій було збилося в купу мало- 
руське іілім*я в ХІІ-ХІІІ віках. Колонізацшні рухи мало- 
русів в отих напрямках ночалися рівночасно з тнм, як на 
ті простори, де раніш панували були татари, поширилася 
спочатку литовсько-руська, опісля польська, а далі й мо- 
сковська влада. Оці колонізаційні рухи йшли переважно із 
південних і твденно-західніх паростів малоруського плім‘я, 
які сноконвіку межували з степом. Ми не стасимо собі за 
мету показати всі характерні особливості, які одрізняють 
малоруські говірки одні од одних, і згадасмо тут тільки 
иро декотрі такі діялектичні з‘явища, котрі здобули собі 
більш чи менш широке розповсюдження і котрі можна про- 
стежити почасти по пам‘ятниках.



У царині з в у к і в :  1) Середне и та споконвічне ы 
збіглися в одному звукові. Вище показано, що ствердіння 
шелестівок перед и переднім (палатальним) у таких випад- 
ках, як сила, тихо викликало переміну и переднього на 
и середне (пор. таке и в сьогочасвлх украінських сияа, тихо). 
А що звук и середне дуже близький до звука ы (воно теж на- 
лежить до звуків середнього ряду), то й вийшло те, що один 
з цих двох звуків внпер другий,— що оба звуки збіглися 
в одному з нпх. Це з‘явище відбулося вже після того, як 
розпалася спільно-малоруська прамова (де ріжницю між се- 
реднім и та ы витримано). Це видко з того, що в одних 
говірках знаходимо тепер на місці середнього и та ы одно 
середне и: це особливо східньо-украінські говори (тихо, 
сила, ти, син), тимчасом як у инших на місці середнього 
и іа  ы з‘являеться одно ы: це західньо-украінські, галицькі 
таи значна частина північно-малоруських говірок (тыхо, 
сы.іа, ты, сьт); нарешті, декотрі говірки на окраінах мало- 
руськоі територіі відріжнюють и та ы до цього °асу, змі- 
нюючи тільки середне и на и передне (мнякшучи й попе- 
редню шелестівку, або без такого змнякшення). По мало- 
руських пам‘ятниках змішання и та ы на письмі зустрі- 
чаеться дуже рано, напр. у Добриловому €вангелію: кити 
(=бути), п^осытИт соб^Ьтлныкъ* у ввангелію 1092 року!): 
ГОДЫНЫт ПОСТЫДЫТ&СДт ^ИЕЫ-, ^ызы; в Ізборнику 1073 року: 
п^иі^иел^ ^иел і т. д. Та це р:ч сумнівна, щоб отаке змішання 
викликалося тут через близькість у вимові звуків и серед- 
нього та ы, чи щоб свідчило воно за те, що и й ы збіг- 
лися вже в одному звукові. Сумнівна це річ ще й через 
те, що таке змішання букв и та ы могло перейти до русь-

_______  ЗМІШАННЯ И  ТА Ы . _____________ 6 5 _

^ б в а н г е л і е І О Э ^  р о к у  — евангеліе апракос,переховуеться в 
Румянцівському Музею в Моекві, покуплене 1877 року од первісного його 
власника — селянина з архані^ельськоі губерніі. Звідтіля й його назва: 
А р х а н Г е л ь с ь к е  е в а н г е л і е .  Після Остромірового евангелія та 
двох Ізборників це четвертий найдавніший датований руськнй пам‘ятник. 
Року 1912-го, з нагоди 50-ліття Румянцівського Музею, ціле евангеліе 
оцее видано фотоцинкографічно. Прѵ.м. перекл.
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кпх пам*ятників із болгарських, а особлпво із західньо-бол- 
гарських оригіналів, бо для них змішання и та и це зви- 
чайне з‘явище.

2 ) Звук и середнього ряду та звук и  змішуються із 
звуками е середнього ряду (більш переднім і більш заднім). 
Оцю рису знае більшість украінських іовірск; знають і'і і 
північно-малоруські та галицькі говірки. Названих звуків 
не ыдрізнюють говірки саме в складах ненаголошених, при 
чому е переходить у такому положенню на и чи и: укр. 
силб, нисе, привизтй. пирйну, західньо-укр. не бсрылю, вы- 
чёрняя, кбрычь, лыты, галицьк. па други силб, вырытёно, 
вбзыра, нысут; північно-малор. ныойля, зыльона, тырпгіти, 
чыривыки. Поруч з тим ми знаходимо, що в дея*.их говір- 
ках навпаки — и  замінюеться через е: сеОъли, періг, багате- 
реві, при чому місцями чути звук середній поміж и  та . 
У західньо-украінських, галицьких і декоірих північно-ма- 
лоруських говірках поширений перехід наголошеного и в е  
(середнього ряду), особливо часто після к, г, х, але також 
і в инакших положеннях: кену, дем, язек, зрева, ходети, ка~ 
лена, кринеця.

3) Звук о в ненаголошених складах у багатьох мало- 
р\ських говірках переходить звичайно на у: пор. західньо- 
укр пуріг, .мую, цбгд, галицьк. лупатую, курбву, бумча; 
північно-ліалор. чулувік, гуловка і т. д. Мабуть, що попе- 
реду на місці звука у було о закрите, з нахилом до у: та- 
кий звук знають угро-руські говірки, при чому він замі- 
нюе о відкрите при тих самих умовияах, при яких е за- 
крите, з нахилом до і, замінюе е відкрите.

4) Звук а, як він стоіть після мняких шелестівок, по- 
части перед мнякими, а почасти й перед твердими шеле- 
стівками тай у кінці слова, переходить у напрямку до звука 
е (сі, е одкрите, е закрите). Це з’явище охоплюе говірки 
угро-руські, буковипоькі, галицькі та ще піввічно-мало- 
руські, а особливо підляські. Звідціля м^жна зробити ви- 
сновок про давність ціеі звуковоі риси; пам‘ятники дають 
вказівки на неі' (правда, ненадійні через складність іхньот 
графіки) з ХІІІ-ХІѴ Еіку. Пор. сьогочасні діялектичш:
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мьлеть, люблеть, взев, тежко, мнекий; гуцульськ. па коне 
{= н а  коня, знах. одм.), свице; північно-буков. ема, еблоко, 
стоети, мнесо і т. д. Отаке 'е , особливо в складах ненаго- 
лошенпх, може одмінятися на ще більш узький звук г, і це 
звичаина річ і в галицьких і в північно-малоруських (під- 
ляських) говірках: долівськ. кургта, називний однини — по- 
стелі, зазулі, гуцульськ. 3-я особа множини — посі, тома- 
шівськ. 3 особа множини—міріт , за пузвулгнім; тай і під 
наголосом: галицьк. мчгсом, взіта, пййтиро, влодавськ. по- 
ридок, костянт. сгдьте.

5) Переміна дифтонгів уо (на місці здовженного о), иб 
(на місці здовженого б), іе  (на місці споконвічного, спільно- 
слов‘янського ѣ, а так-само іі здовженого е). Иначення цих 
дифтонгів ішло в двоякому напрямку: з одного боку, як 
ослабала перша частина, то вона оберталась у нескладовий 
звук, причому уо переходило на уо, іе — на пор. більсько- 
сідл.—сп}оп, заблудівськ. к^онь, у луесі; з другого боку — 
ослаблювалася друга частина: уо переходила на уб, 7е — на 
іё (з нескладовимн о та е): снубп, ліес. I перша й друга пе- 
реміна привела по багатьох говірках до монофтонгізаціт дп- 
фтонгів; при тому $о одѵинялось на о, з'е — на е: пор. діялект. 
угро-руське поп, копь, стол, радинськ. мост, пост, пінськ. 
конь, овса, родного, ветер, век, обед, влодавськ. діялект. сено, 
тесто\ тимчасом уб переходило на у, а гё на і: угро-руськ. 
нус, радуст, нуг, друзд, лемк. вуктя (укр. ліктя), північ- 
но-малор. муй, вуйсько, доружна, нужки, стуйте, еуз, суль, 
укр. і гал. дід, л іс , сірай, камінь, сгм, родовий однини дуіт, 
влодавськ. хлѵб, бесида, холмськ. счм, в недалю і т. д.

Давність переходу уо на у засвідчена пам‘ятниками з XIV 
віку; напр. у галицькіи грамоті 1359 роду1): оуну-
кум%~, у гал. грамоті 1366 року -): док^окоулно-,

х) В останне грамота ця опублікована у виданні: „Южнорусскія гра- 
моты собранныя Владиы. Р о з ов ы м ъ. Томъ первый. Изданіе отдѣленія 
русскаго языка и словесности Академш Наукъ. Кіевъ, 1917“, див. стор. 
9 —10, № 5. Ціла грамота передруковуеться далі, у нашій хрестоматп. 
Прим. псрекл.

2) там-же. стор. 11-12, № 6-



68

цішъ*, у грамоті 1378 року1): Фсдѵтъ, у грамсті 1391 ро- 
Ку 2); оѵ кыиш*Б«куи г^лнипи. Так само дуже рано знахо- 
димо и замість ѣ: сильны^ъ (замість сельныхъ) у Путен- 
ському Свангелію XIV віку3), шисть к о е ы л % —  у гал. гра- 
моті 1393 року4), шигтьдкатъ — у гал. грамоті 1359 року.

Дифтонг ііб 5), ослабаючи в першій своіи часі ині, о/імі- 
нився при монофтонгізаціі на б, а звідціля далі на о: північно- 
малор. діялект. мйод; ослабаючи знов у другій своій частині,
дифтонг ііб переходив на й, а зьідціля и з попередньою 
мнякою шелестівкою (графічно — ю): угро-руськ. яюд, тютка# 
лемк. перепювка, вюз, нюс, долівськ. матюр, шпюк, і т. д. 
Пам’ятники з ХІІІ-ХІѴ віку дають написання з ю на місці 
етимологічного е: галицька грамота 1398 року6); чтюнъ, 
грамота 1391 року: по еожлюлѵа нлрожінъі, грамота 1378 
року: ІІктю^ъ, г^ошюкъ і т. д.

Ослаблення дифтонгів чи в першій Іхній частині чи в 
другіи знали не всі взагалі малоруські говірки; декотрі з
них заховують дифтонги уо, іе до цього часу"). До того,

г) там-же, стор. 25-26, № 13.
2) там-же, стор. 44 - 45, ^  24.
3) П у т е н с ь к е  е в а н г е л і с  XIV віку — переховуеться зараз у ма 

настирі в Путні (Буковнва), звідкіля і назва його. На думку проф. Ем. 
Калужняцького (що впдав цей пам‘ятник — Мопитепіаііп^иае раіаеовіо* 
ѵепісае соііесіа еі іп Іисет ейііа сига еі; орега Аетіііапі Каіигпіаскі. 
Тотиз ргітиз: Еѵап&еііагит Риіпапит. Відень-Тешнн, 18^8) напнсане 
воно там, де й Галицьке евангеліе 1266- 1301 року, тоб-то у східній Га- 
личині чн в суміжній Волпні (тай приблизно в тому самому, що й Гал. 
еванг., часі). Якнм чином і коли попало воно до пуіѵнського манастиря 
(заснованого 1466 року)—не відомо. Прим. перекл.

4) там-же, у Розова, стор. 51 - 52, № 28.
5) Щоб не було якоі плуганини, треба мати на увазі, що при траи- 

скрипці! цього двфтонга автором ужито латинських букв (на визначен- 
ня всіх инших дифтонгів він уживае слов‘янських літер); по слов‘янськи 
його слід було-б написати уо. Прим. перекл.

6) там-же, у Розова, стор. 57 - 58, № 31.
7) Найновіщу характеристику цих украінських дифтонгів дае стат- 

тя Вс. Г а н ц о в а: „Характеристнка поліських дифтонгів і шляхи Іх фо- 
|нетичного розвитку" — Зап. Іст.-Філ. Відділу УкраТн. Акад. Наук, 1919, кн. 
I, стор. 116-144. Прим. ѵерекл.
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досліцникам важко визначити, котра частина дифтонга силь- 
ніша, а через те й котру з них ліпше чути. Пор. такі ди- 
фтонги в багатьох північно-малоруських говірках.

По окремих говірках одбулася особлива переміна цих 
дифтонгів; вона приводила знову до нових дифтонгів; а ці 
нові дифтонги з упливом часу теж монофтонгізувалися, осла- 
баючи в першій чи в другій своій частині. Переміна ця по- 
лягала на взаьмному розходженню обох частин дифтонга. В 
результаті такого розходження дифтонг уо міг одмінитись 
на уа , при чому о перейшло в а  внаслідок того, що звук
о втратив лабіялізацію (спільну для звука о і для звука у); 
пор. радинськ. вуал, коруав. узлуав, чернигівськ. пувнуач. 
Дифтонг уо міг далі одмінитись на уб (о визначае звук се- 
редній між о та о), при чому, виходить, о перейшло із зад- 
нього ряду (а до цього ряду належить і у) до середнього; 
а з цього уб—далі уе та уы через заміну о середнього ря- 
ду иншими звуками середнього ряду (е та и); пор. радинськ. 
руек, рівенськ. стуел, куесточка, двуер, ягуедонька; коб- 
ринськ. муыст, радомиськ. туилько, переясл. вуил, руыдна; 
на місці уы з‘являеться діялектично уи (з и середнього 
ряду) а далі й уі: констант. куичь, вуішсько, переясл. свуий, 
руид. стуил. друибний. Так самісінько, дифтонг ііб, одмінив- 
шіісь на уо (зі змнякшенням попередньоі шелестівки), пе- 
реходив на уо, а з нього знов-таки: уе та уы; пор. рівенськ. 
привюез. иоскалюев, переясл. пргшюыз, принюыс, і далі уи: 
пор. ніжинськ. тюитка. У дифтонгові уі, що е краиній 
ступінь розходження первісних елементів (уо). по деяких 
говірках з‘явилась асиміляція першоі частини до другоі". Як 
результат наближення у до * виходило те, що у або пере- 
мінялась на ы — у/г переходило на ыі і далі на иі (з и се- 
реднього ряду): більськ.-сідлецьк. стнгл, тиілько; або знов 
і} перемінятось на іі — у/ лереходило в ііі: більськ. рюідна, 
переясд. попют.

Нові оці дифтонги, що виникли таким шляхом, уе, уы, 
іщ уі ыі. ііі могли зазнавати таких змін, які одбувались і
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в дифтонгу уо, цеб-то — і тут могла ослабати і перша і дру- 
га частина дифтонга, пор. рівенськ. б{ег і т. п. Це вело 
в окремих говірках до монофтонгізаціТ дифтонга; замість 
уе, уы, уи, уі з'являлось у (приклади диви вище, бо-ж мо- 
нофтонг у може висхоцити не тільки до уо, ба й до отих 
дифтонгів, що Іх ми оце зараз-тільки навели). Замість ыі 
з‘являлось ы, пор. звягільськ. мый, зыронько, эісывыт, рыд, 
%оѵыв, остерськ. голывонька, пып, кынь, стыл, холмськ. ныс,. 
заплыт, лемк. сш»ь, вывця, угро-руськ. выльха, Эрыбныіи 
Замість гіі виходило іі: угро-руск. біік, кіісыка, ріік, пііп. 
дванаі{ять розбийникгів, холмськ. двюр, мюй, кобринськ. 
жывит, в сырйй зымли, гйрка всда і т. д.

Що*ж до украТнського і на місці давнього г/о, то ма- 
буть, що воно двоякого походження. Те украінське і, яке 
не мвякшить попередньо! шелестівки і зустрічаеться пере- 
важно в середній смузі східиьо-украінських гоьірок, пішло, 
мабуть, чи не з дифтонга ыі, і з‘явилось воно як результат 
ослаблення першоі його частини: південно-черниг. і північ- 
но-полтавськ. стгл, ніс, сіль з твердими т, н, с. Тее знов 
украінське і, яке мнякшить попередню шелестівку, — поши- 
рене воно в Галичині, — чи не пішло воно з дифтонга ііі, і 
з‘явилось воно в результаті ослаблення так само першоТ його 
частини: стіл, ніс (носа), сіль з мнякими т, н, с. Найдавніші 
приклади для г на місці етимологічного о навряд чи можяа 
вказати раніш од XVI віку. Але історія дифтонга уо в 
малоруській мові доводить, що говірки південні (съогочасні 
украінські та галицькі) надто рано розійшлися від говірок 
північнііх. Поява дифтонгів ыі та ііі (а звідціля далі й і) 
на місці давнього уо характеризувало оці південні говірки, 
а тимчасом північні тримались уо, допускаючи не такі 
значні відхилення в уа, уе, уы, уі. Розтодження обидвох ча- 
стин дифтонга уо, яке зродило всі оці варіяціі', знали ріжні 
говірки малоруські. Та наступне зближення розподібнених 
частин дифтонга (уі замість уо) випало на долю тільки-но- 
південних малоруських говірок.



(3) Між гслосівкамн й випало. Можлива річ, що випало 
воно ще в спільно-ма^оруську добу, але при певних тільки 
якихось умовивах, — може, як воно стояло між ненаголоше- 
ними голосівками. Як результат иначення айа, уііу, ойе 
3’являлися сполучення аа, уу, ое і далі стягнені а, у, е. 
Отакі стягнені кінцівки, напр. у ріжних граматичних фор- 
мах, розповсюджувалися по окремих малоруських говірках 
і незалежно від припущеноі' вище умовини. У декотрих із 
них, наприклад, у формах прикметників жіночого й серед- 
нього роду стягнені форми панують виключно: бпстра ргка, 
синя вода, бі.іе тіло, гелене лгщтя, добре дитя, сш е небо. 
Але в деяких говірках зустрічаються й нестягнені форми: 
тихая, малбе теле. Форми на ~ее, як лютее горе, з’явились 
у результаті комбінаціі стягненоі і нестягненоі форми (люте 
і лютое). Так само широко розповсюднилось а замість ае  
у 3-ій особі однини: слуха, співа, баж а , зна. Стягнену ви- 
мову могб, мому, твому та мего, мему знаг значна кількість 
малоруських говірок. Д*ялектично, а саме на заході мало- 
руськоі територіі, зннкнення /  між голосівками набуло ще 
б:льшого поширення; пор. угро-рзгськ. зниу, спгеау замість 
знаю, співаю; гал. діялектична кіншвка орудвого однини 
на -ов у таких словах, як горов, жгнков, душов, пояснюеться 
тим-самим-таки пропущенням ].

1) Кінцівка називного-знахідного множини для прик- 
метників -ыѣ одмінилась у декотрих принаймні говірках на 
дифтонг ыі. Звідціля в одних говірках, як ослабала перша 
частина дифтонга, — і, яке не змнякшувало попередньоі ше- 
лестівки: східньо-укр. білг, чорні, на четоерті сутки, угро- 
руськ. добрі, яснг. По других говірках ыі перейшло в іі, 
а звідціля— геж і. але воно мнякшить попередню шеле- 
сіівку: галииьк. бглі, чорні, голі ноги, діялект. угро-руськ. 
зМ, ма п.

8) Дзвінкі шумні шелестівки втратили дзвінкість на 
кінці слова та перед ілухими шелестівками. У багатьох 
малоруських говірках, а саме в східньо-украінських, угро- 
руських і північно-малоруських, дзвінкість шумних шеле- 
стівок у вказаних положеннях з а х о в у е т ь с я  до пього
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часу — і це в протилежыість до білоруських і більшоі ча- 
стини великоруських говірок, що обернули дзвінкі шеле- 
стівки на глухі: пор. украінську вимову таких слів, як 
суд, дуб. віз, низько. Може це вказуе за те, що по цих ма- 
лоруських говірках порівнюючи пізніше заникли ъ та ь 
(які йшли за ц и м іі  шелестівками). Але в західньо-украТн- 
ських і в галицьких говірках дзвінкі шелестівки на кінці 
слова та перед глухими в т р а т и л и  свою дзвінкість: діт 
(діда), грип, поріх, запріх; лемк. мют (=мід), хліп, сніхг 
діялект. угро-руськ. Б//х, дуть (=будь), моги, ловіч (зам. 
оювідж).

9) У  кінці слова та перед шелестівкою р  ствердло. Це 
3 ‘явище звичайне для значноі білыности малоруських гові- 
рок. Мняке р  у такому положенню затрималося тільки у го- 
вірках угро-руських, гірських галицьких і буковинських: 
верьх, дерьгати, верьба, церьков, теперь, косарь, стсяярь, 
звірь; пор. укр. і галицьк., а так само й північно-малор. 
верх, верба, цар, тепер.

10) Перед голосівками знов р  ствердло на значно мен- 
шому просторі. Вимову: ѵара, говору, звірата, рабий , гара- 
чиіі, трасця знають західньо-украінські, північно-малоруські 
й Гдлицькі говірки; але гірські галицькі говірки, а так само 
н угро-руські та східньо-украінські заховують мняку ви- 
мову ру а східньо-украінські переносять мняке р  по ана- 
логіі і на кінець слова: багатирь, поводирь підо впливом: 
багатиря, поводиря.

11) Звуки т, эіс, ч і дж  ствердли. Ці звуки були спо- 
конвіку мнякі; іхню мнякість ааховують до цього часу угро- 
руські, гірські галицькі та декотрі північно-малоруські го- 
вірки. Та в білыній частині малоруськоТ територіі вони 
ствердли: пор. укр. ж аба , шапка, часто — при більсюко-гродн. 
шяпка, більсько-сідл. ж яба, угро-руськ. чяс, іюджего пана, 
лемк. хочю, чьорний (але ш і ж  у лемків ствердли). В укра- 
інськім сполучення з мнякими ш, ж , ч виникають по ана- 
логіТ: біжять, ускочять замість біжать, ускочать іі ід о  

впливом летять, носять; лошя замість лоша підо впли- 
вом теля.
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12) Кінцеве т ствердло по багатьох малоруських го- 
вірках. Тверде ы  зяають західньо-украінські, галицькі і пів- 
нічно-малоруські говірки особливо в кінцівці 3-оі особи од- 
нини та множини: підляськ. спыт, подільськ. ходшп, робит, 
липовецьк. гу. іЛют, галицьк. називают, литит, гуцульськ. 
говорит, трубгіШ\ лемк. ногиат (носять), берут. Так само 
ь 2-й особі множини вольового способу: галицьк. хваліт, 
неі'іт, сііішіт, бойк. відхыліт , долівськ. бергт, косіт. Рідше 
в інфінітиві: радомиськ. ночоват, ходыы. У східньо-украін- 
ських говірках. почасти теж і в Правобічній Украіні, а так 
само в угро-руських говірках кінцеве т і в 3-ій особі 
однини та множини, і в 2-й особі вольового способу заховуе 
свою мнякість.

13) Поширення звуків дж  і дз. Звук д ж  малоруська 
мова діялектично була дістала в спадку з говірок спільно- 
руськоі прамови в таких випадках, що зберіглися в угро- 
руських і гірськпх галлцьких говірках, як: садж а, одеджа, 
чуджий, медэи а, рдж а. За спільно-малоруськоі доби звук ож , 
підс впливом граматичноі' аналогіі, виникав у деяких діе- 
слівних формах (сиджу  підо впливом сидиіи, саджений  підо 
в і іл и в о м  садити). Діялектично дріс набуло ще білыпого роз- 
повсюднення, з‘являючись замість ж  на початку слів; пор. 
діялектичні: джерело, джлворонок, дэісигатнся. Звук дз 
малоруська мова здобула ь спадку теж із говірок спільно- 
руськоі прамови. Там дз чергувалося із з  на початку слова, 
і повстало воно із гв, як воно стояло перрд ѣ (дзвѣзда при 
зв\ъзда). Звідціля дз переносилось у малоруській мові на 
місце з до груп зв й инакшого походження (не із гву, пор. 
діялект. дзвін, дзвеніти, дзвякати, дзвяга. А із отаких ви- 
падків дз замість з переносилося і на початок инших слів, 
напр. дзмій, дзелетій, дзерісало, дзябок, дзі ино.

14) Звук $ переходив птсля губних у мнякі н і л. Як 
це мк були бачили, ще в спільно-малоруську добу виникли 
були нові сполучення „губна -\-} -\-аи на місці спільно- 
руських сполучень „мняка губна-}-а“ (а ці знов сполучен- 
ня пішли із спільно-слов‘янськнх ,,губна-|-е носове"). Як 
звук з  стояв після м, то в дуже значніи частині малорусь-
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ких говірок тее ]  перейшло в н. Таким чином на місці 
спільно-руського мя (цеб-то ггіа) з‘явилося мня\ пор. вимову 
мнята, мнясо, мнякий, соломняний, камняніш, гмня, сімня,. 
яка поншрена геть по всій малоруській територіт. Після ин- 
ших шелестівок ;  або заховуеться або замінюеться на л, 
може, підо впливом тоі чи иншоі граматичноі аналогіі. Пор. 
3-ю особу множини сплять, родаять — підо впливом сплю, 
роблю. Важче пояснити аналогіею: здоровля, безголовля, же- 
ребля, вёрбля (цеб-то збірне ймення для верба), а так само 
вимову: оловляний, жаблячий.

15) Скорочення довгих шелестівок, що виникли на 
місці сполучень: „ ш е л е ст івк а ь Повстали оці довгі ше- 
лестівки, як це ми бачили, ще в спільно-малоруську добу. 
Вони зберігаються до цього часу в украінських говірках 
(життя, весілля). В багаіьох галицьких і угро-руських го- 
вірках вони зберігаються тільки на початку слів, напр. льлю, 
зсзісти. Порівнюючи рідко зустрічаються довгі шелестівки 
в північно-малоруському. На решті малоруськоі мовноі тери- 
торіі' довгі шелестівки скоротилися; пор. угро-руськ. житя, 
зіля, насіня, галицьк. весіле, гране, пране, ?претего, сіцлецьк. 
ж ит е і т. д.

У царині мо рфо ло г і і '  та с л о в о т в о р е н н я  я за- 
значу: 1) у східньо-украінських говірках, у протилежність 
до галицьких і західньо-украінсь^их, де зберігаються давні 
кінцівки, ми бачимо, що кінцівку -и в одміні випірае кін- 
цівка -г (з ѣ), запозичена з одміни пнів на споконвічно тверду 
шелестівку. Пор. східньо-укр. давальний і місцевий однини: 
диші, землг (підо впливом руці, бабі), тимчасом як у захід- 
ньо-укр. і галицьк. — души, землщ давальний і місцевий 
однини: матері, річі, крові, діялект. осені замість матери, 
річи, крови, осени. Так само в даьальному однини -ові за- 
мість -ови: укр. синові, козакові, гал. синови, козаѵови.

2) Як це ми бачили, ще за спільно-малоруськоі доби 
кінцівки для твердих пнів із звуком о перейшли на місце 
кінцівок для мняких пнів із звуком е: душою, корабльом, 
корольови. В украінських говірках, так само, зрештою, як 
і в декотрих инших, чергування душою—Оушею, кораб гьом—
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кораблем, корольови—королези призвело до того, що ці другі 
форми виперли перші. До того заміна сполучень: „мняка 
шелестівка через сполучення: „тверда шелестівка е а 
набула взагалі значного поширення. Через це і спільно-укр. 
польоу серцо, плечо перейшли в поле, с^рие, плече. Кличний 
одшши: божо, козачо, зе.кльо — в боже, козаче, земле\ при* 
слівники: хорошо. охоѵо — в хороше, охо^іе.

3) ГІідо впливом е в кінцівці називного-знахідного, як 
поле, серце, замінялася по декотрих діялектах через е й тая 
кінцівка а в називному-знахідному, що виникла була за 
спільно-малоруськоі доби в таких випадках, як плаття^ 
жит т я ; пор. діялект. (гал., зах.-укр., піьн.-малор.) ж ит т е  
і жит е, весіле, знанс.

4) У значній частині украТнських говірок в 1-ій особ; 
однини тепер. часу з‘являються такі новоутворення. як хо- 
дю, носю,пустю  — замість хож у  (чи ходжу, що виникло щс 
за спільно-малоруськоі доби), ношу, пугцу — підо впливом: хо 
диш, носиги, пустиш. Такі самі новоутворення відсмі й у 
Галичині, наприклад у говорі лемків.

5) У західньо-украінських і г&лицьких говірках підо 
впливом польськоі' мови здобувають собі розповсюдження 
такі форми діеслівні, як казавем (замість я казав), шом ка- 
зав , як ес казав, іхалисьме — у минулому часі; буду казав — 
у майбутньому, Сим казав чи казав-бих, казав-бис (2 особа) — 
в умозному способі.

6) У галицьких говірках замість кінцівки -ов в оруд- 
ному (фонетично з -ою) з’явилося -ом підо впливом -ом у 
чолов.чому й середньому роді: гором , тобон (замість т обою ).



Літературні руські мови.

Разом з христіянством. освітою, книгами киівська Русь здобувае з Бол -  
г а р і і' і книжну мову; мало того — мова ця, давне-болга] ська, входить у 
живу обпхідку в освічених класів. I вживають і'І, з невеликими хібатільки 
діялектичнимп одмінами, ио всіх руських центрах. Культурний упадок 
Киіва; еволюція літературноТ мови по нових центрах: а) в Володимирі і 
Москві — утворення великоруськоі літературноТ мови; б) у Галичі — пану- 
ючі класи приймаютьза розговірну мову мову п о л ь с ь к у ;  спроби під- 
нести до літературноі м с в и м і с ц е в і  наріччя; а к т о в а  мова; сього- 

часна украТнська літературна мова.

Скажу тут ще декілька слів за л і т е р а т у р н і ,  
к н и ж н і мови малоруські.

Кшвська Русь дістала христіянство й освіту з 
БолгаріТ. 3 ‘язок КиТва з Болгаріею почався в усякому 
разі мало не рівночасно з тим, як Киів зайняв цен- 
тральне місце в південйій Русі, де він об‘еднав східньо- 
слов’янські племена і заклав підвалини для держави. Де- 
котрі з цих племін перебували з болгарами в безпосеред- 
ньому сусідстві: це були тиверці й уличі, • як вони, вий- 
шовши з південноТ Наддніпрянщнни, осілися над Дністром. 
Болгари сусідили з руським плім‘ям не лише на гирлах 
Дунаю. €  дані такі, котрі вказують на Тхне розповсюднення 
далеко на північ, до басейну середнього Дунаю. Угри бо зяй- 
няли землі, які в значній мірі були заселені болгарами.

Річ дуже імовірна, що до КиТва проникли з христіянською 
проповіддю найближчі ученики Кирила й Методія. Олегову 
умову з греками було складено для руськот сторони по 
болгарськи: це може показувати на те, що вже тоді в ки- 
івській Русі з‘явилося давне-болгарське пнсьменство. 3
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певністю можна це казати для середини цього століття на 
підставі Ігоревоі умови з греками, яка теж дійшла до нас- 
у руському літопису мовою давне-болгарською. В умові цій 
згадуеться за очевидячки численну христіянську Русь тй 
за собор св. Іллі у Киіві. Христіянська громада Киіва вжи- 
вала для богослуження та й для инших релігійних потреб, 
звичайно, мови давнѳ-болгарськоі. За Святослава зносини 
Киіва з Болгаріею робляться особливо тісні: багата надду- 
найська краіна манить русів своею культурою та близь- 
кістю до Царгороду. Що правда, руси з‘являються там як 
завойовники, та проте зазнають такого с^мого впливу, яке 
завсідл і скрізь робила цівілізована краТна на некультурних 
своіх покорителів. Менш ніж за двацять років після Свя- 
тославових походів на Болгарію, його син примушений 
був прийняти христіянство. Пізніша легенда цее навернення 
Володимира в хрпстіянство сполучувала з його походом на 
Корсунь, та вона не могла витіснити до-решти давнішпх 
свідоцтв, які казали про хрощення Володдмпра в Киіві чи 
в Василеві і, звичайно, не від греків, а від болгарів. Дуже 
імовірна річ, що найдавніша руська церква, як це допуска- 
ють декотрі дослідники, залежала не від константинопіль- 
ськоі патріярхіі, а від Болгаріі: болгарська проповідь підхи- 
лила парафію св. Іллі, звичайна річ, під болгарську архі- 
епископію. Киів здобувае, таким чином, безпосередньо од 
болгарів і церковну мову і церковні книги. Та зыдціля-ж 
таки йде до нього й світська освіта. Швидко після того, як 
киівська Русь прийняла офіційно христіянство, Гі заливають 
болгарські книги: деякі з них дійшли до нас в оригіналах, 
инші в копіях. Це — книги не самісінького духовного змісту, 
а й світського (хроніки, повісті). Може, до нас із Болгаріі 
перекочовуг.али й твори усноі народньоі творчости, болгар- 
ські „кощуни“ До княжих дворів і боярських теремів про- 
никали й болгарські скоморохи. Судячи з сьогочасних па- 
м‘ятників усноі народньоі словесности, болгарський вплив 
був надто значний і поза книгами. Наші казки та биліни 
свідчать про те, що болгарська мова вже давно пере- 
йшла й до народніх мас. Таким чином, е ціла низка
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підстав думати, що киівська Русь дістала з Болгаріі мову, 
яка не тільки що зробилася надбанням к н и ж н и м, але про- 
никла теж і в жичу обихідку освічених Мійських класів. 
Оця оСставина особливо яскраво виступае в історіі книжноі 
мови давньоі Руси: мова ця скорс вбірае в себе елементи 
живоТ мови і застосовуетьсч до руськоі вимови; вона швидко 
затрачуе все те, що було чуже для руського слуху Вкажу, 
наприклад, на такі з‘явтца: дуже рано зник із письменства 
великий юс, а малого юса почали вживати на визначення 
звука а  після мняких шелестівок; написання рь, ръ, лъ рано 
були виперті написаннями ър, ъл, ър (напр. иьркъвь, вьрхъ, 
вълкъ)\ кінцівку -тъ у 3-й особі однини та м н о ж е н и  систе- 
матично випірае -ть; замість давне-болгарського ж д  уже в 

•багатьох пам’ятниках X II віку послідовно проведено ж ; звук ѣ, 
згідно з його церковною вимовою, дуже рано замінено звуком е, 
тимчасом як руська мова вимовляла ѣ ще як дифтонг іе , та 
й инші ще з‘явища. Виходить, що вплив живоі вимови на напи- 
сані (графічні) позначення ясний; а це вказуе на те, що давне - 
болгарська мова була в давній Русі в живому уживанню. 
Оце дозволяе нам не класти різкоі ріжниці поміж мовою 
тснпжною і мовою освічених класів. Кігів од Болгаріі не ца- 
леко, і це сприяло тому, що до Киіва як мову к у л ь т у р н у  
перенесено було — мову давне-болгарську; і ця сама-ж-таки 
мова в письменній шкаралущі перейшла туди разом з 
книгами.

Упадок Киіва, як культурного центру давньоТ Руси, 
припадае на середину XII віку; докояали його остаточно 
в середині наступного століття татарські напади. Із ки- 
івськоі Наддніпрянщини не одійшло, звичайно, народне 
життя, хоч, мабуть, і етнографічна границя одходила на 
північ, в область Полісся в міру того, як половці та татари 
пустошили давню „польську“ землю довкола Киіва. Але 
культура Киіва пропала: вона перейшла до нових центрів — 
на північний схід, до Володимира, — на захід, до Галича. 
Разом з Киівом загинула його „інтелігенція"; пануючі класи: 
князівство, боярство, духовництво, купецтво було перебите 

-або втікло почасти на захід, почасти на північний схіц.
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Володнмир над Клязьмою,а так само й инші городи руські, 
всю свою культуру взяли із Киіва. Ще за тоі' давньоі доби, як 
Киів був пануючим дентром, з нього розходились і освіта і 
торговля геть до всіх инших племінних та городських центрів. 
I Новгород, і Полоцьк, і Ростов здобули з КиТва не самісінь- 
ке христіянство, а й тую інтелігентну верству, що була про- 
відником і державноі влади і південно-руськоіі культури. 
I Гюрята новгородецьг) і Павло ладожанин 2) у розмові з ки- 
Твським літописцем, і зухваяйй волхв новгородський3; у спе- 
речці з епископом Теодором та князем Глібом, сином Свя- 
тослава чернигівського, і Котопан корсунський 4) на бенкеті 
у князя Ростислава тмутороканського, і нещасливий Ва- 
силько') в своіх душевних жалях у Володимирі Волинському, 
у дворі Вакіевому, говорили приблизно однаково») мовою. 
А була це мова своТм походженням давне-болгарська, з 
тою тільки чи иншою кісцевою домішкою, яка залежала або 
од того, що книлшу мову слабо собі засвоТли, або від тих 
діялектичних одтінків, яким вона неминуче підпадала в за-

г) Усі названі тут імення взято з літопису. Так, про Гюряту (Гу- 
рягу Риговичя) згадуе літопис під роком 1096 (=6604). Оповщаючи про 
напад половдів з безбоя.нпм шолудивим Боняком на Киів (на самий ма- 
настир печерський), літописець вдаеться в генеалогію половців і при тій 
нагоді згадуе те, що розповідав був йому Гюрята за північних народів, 
„заклѣплених" ніби в горах (див. стор. 161-164 видання: Лѣтопись по 
Ипатскому списку. Изданіе Археограірической Комиссіи. Спб., 1871). 
Прим. перекл.

2) Дпв. там таки, ст. 109 - 200, оповідання (під р. 1114=6622) про дивні 
тѵчі, що бувають у Ладозі, коли діти знаходять „глазкы стеклянын, и 
малыи и великын, провертаны...". Лрим. перекл.

3) Див. стор. 123- 127. Оповідаючи (під р. 1071=6579) про волхва, 
що прийшов до Киіва і пророкував людям, що на п‘ятеро років „Днѣпру 
потещи вьспять, а землямь переступати на ина мѣста", літописець згадуе 
при цій нагоді і за инших во л хбів  - кудесників і серед них за того вол- 
хва. що підняв повстання у Новгороді за князя Гліба. Прим. ііерек г.

4) Див. на стор. 117 оповідання (під р. 1066=6574) про те, як греки. 
злякавшися могутности Ростислава, підіслали Котопана, і він на бенкеті 
підмішав князеві отрути до чаші. Прчм перекл.

5) Див. на стор. 167 - 173 (під р. 1097=6605) оповідання про ослі- 
плення Василька. Прим. перекл.
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лежності од різного етнографічного оточення. Кожний із 
городів давне-руських дістав в уділ частииу тіеі' культури, 
того духового багацтва, яке встиг витворити й нагромадити 
у себе Киів.

Володимирові, а далі Москві довелося розвити й зба- 
гатити здобуту з Киіва спадщину, бо вони зайняли ста- 
новище об’еднуючих політичних центрів. Наприкінці XIII 
віку з опустілого Киіва переіхав жити до Володимира 
митрополит Максим. Північний схід здобув через це нову 
активну силу, і вона пішла по тому самому напрямку, що 
й усі инші сили краши; вона стала працювати над тим, 
щоб зцентралізувати довкола Володимира та Москви руські 
землі над Окою і Волгою. Оці нові руські центри беруть 
таким чином у спадок і державні і освітні завдання Киіва. 
Мова, яку вони звідтіля здобули, розвиваеться в такому 
самому напрямку, що і на півдні: вона ступпево націоналі- 
зуеться, роблючись що-раз блпжчою і доступнішою для 
впливу живот мови народньоі. Що-правда, од живоі народ- 
ньоі мови намагаеться один час одійти мова книг, через 
новий південно-слов’янський вплив наприкінці XIV  і в
XV віці; але споконвічний з‘язок живоі мови освічених 
класів з мовою племінною,— з‘язок, який веде свій початок 
ще з Киіва, не рвався й тут. У  результаті оця жива мова. 
що остаточно склалася в Москві і зазнала тут на собі впливу 
місцевого народнього наріччя, яке сполучило в собі особли- 
вості східньо-руських і північно-руських говірок, розширила 
область свого розповсюднення на всі ті городські пентри, 
котрі підхилилися Москві, і дійшла аж до нас міцна й ду- 
жа своею близькістю до народньоіі мови. Це наша велико- 
руська літературна мова. Гі батьківщина — Болгарія. Та ви- 
творилася вона в Киіві, де вперше зазнала благотвірного 
впливу народнього оточення. Остаточно розЕИлася вона в 
Москві, де вона в звуковому евоему строю злилася з живою 
мовою великоруського народу.

Було-б великою помилкою гадати, що киівська куль- 
тура передалася виключно тільки на північний схід, до Во- 
лодимира й Москви, що тільки-но великоруси продовжу



Бали працю державного будівництва й освітню діяльність 
малорусів. К иів упас уже під той пас, коли і південна і західня 
Русь мали декілька розвинених городських центрів. Смо- 
ленськ і Полоцьк, Турів і Пінськ, Володимир Волинський і 
Л.ѵцьк, Перелшшль і Галич, а так само Новгород і Псков 
встигли теж до часу запустіння Киіва та його культурного 
занепаду засвоіти собі наііголовніші блага витвореноі Киівом 
цівілізаціі. По всіх цих цевграх ішло далі духове життя і 
зберігалось усе те, що повстало в них підо впливом тіеі' 
сили, яка виходила з КиТва. Для підденноі Руси особливоТ 
ваги набув Галич. Робота потомків Володаря Ростиславича 
знайшла собі гідного наступника в особі Романа, і за його 
часіВ кладуться підвалини для могутньоТ політичноі органі- 
заціі, яка мала об‘еднати південно-руське плім‘я, що втра- 
тило з упадком КиТва свою опору. При дворах Романа, 
його синів і внуків витворюеться нова пануюча класа, до- 
зрівае нова інтелігенція. Завдання ставлять широко й смі- 
ливо, не зважаючи на татарську небезпеку, на наявність м*- 
гутніх ворогів і на заході і на півночі. Романова самодер- 
жавність приводить Данила до королівськоТ влади. Півден- 
но-західня церква, що з переходом митрополита до Володи- 
мира втратила свого голову, організуеться на самому по- 
чатку XIV віку в окрему митрополію. Але-ж Галич не міг 
здобути загально-руського значіння саме через те, що він 
одійшов од того стрижня, що довкола нього вертілася руська 
земля, — од Дніпра. Він лежав на заході, під безпереривним 
впливом різних европейських центрів, і це денаціоналізу- 
вало його пануючу класу, одтягаючи II од своеТ народньоі 
справи і кидаючи в обійми до чужоземців. Нестійке вьхо- 
дить і політичне значіння Галича, оспбливо з того часу, як 
над Дніпром, у горішній Наддніпрянщині, зародилася нова 
сила, в формі литовсько-руськот держави. Ій скорюеться, при- 
родня річ, уся Наддніпрянщина; влада литовсько-руських 
володарів переходить і на Галич.

I в Галичі, і в литовсько-руській державі далі живе в 
письменському вжитку здооута в спадку од КиТва мова. Та 
в живій обихідці вона втратила тѵю живучість, яку вона
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мала була в кнівській Русі і набула потім на північноыу сході, 
в Москві. Це залежало од тіеі' роз‘еднаности, яка панувала 
тут поміж пануючими класами і народом. Боярство, а так 
само й мійська людність, підпадали в західній Русі під 
чужоземний вплив. Польща, а через Полыцу західня Ьвропа, 
одчужувала ці пануючі класи од народу з його давнім житте- 
вим укладом. Світська освіта підпала піід пряму залежністъ 
од Полыці. Польською мовою почали говоритп і панство і 
міщанство; мова ця виперла давню мову освічених класів.

Ми бачиліо, зрештою, що не раз робилися спроби пу- 
стити за літературну мову те чи инше місцеве наріччя. 
Змагання завдовольнити насущну потребу народа в духов- 
ній освіті примушувало нераз прп перекладі св. письма, при 
складанню казань і в перерібках житій святих вдаватися 
до живоі мови цього народу. Але від оцих спроб дуже ще 
далеко до витворення літературноі' мови.

Нагальна иотреба вироблюьала в канцсляріях актову 
мову: тут народні елементи спліталися з чужоземними, по- 
части книжними, давне-болгарськимн, почасги живими еле- 
ментами польськоі' мови. Та і ця мова не могла претенду- 
вати на ролю літературноі мови, та й вимерла воеа разом 
з тими канцеляріямп, що і'і зродили.

Загибіль південно-руськоі інтелігенціі КиТва, денаціо- 
налізація пануючпх класів південно-західньоі і західньоі 
Руси приводять у царині літературно’ мови до такого самого 
фатального результату, як і в царині державного та куль- 
турного життя. Малоруські й білоруські області затрачують 
свою політичну самостійність, підпадаючи під чужоземне 
панування. Малоруси й білоруси на довгий час залишаються 
без літературноі’ мови, котра-б об’еднувала Тхню інтелігенцію, 
а через інтелігенцію й народні низи.

В инших нарисах, що ввійшли до складу цього ви- 
дання1) показано, як і коли зародилася нова укра!‘пська

*) Оркгінал надруковано в II томі енціклопедичного видання яУкра- 
инскій Народъ въ его прошломъ и настоящемъ* (Спб., 1916); мала ще 
в дальших томах цього видання з’явитися стаття акад. А г. Крим-  
с ь к о г о  про історію л і т е р а т у р н о Т  украінськоГмови, та через війну 
це видання на другому томі так і прппинплося. Прим. ііерекд.
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літературна мова. Як вока а’явіілася, то це знадюнувало 
важний момент у народньому життю: украіноька інтеліген- 
ція повернулася до народу, зглянулася на нього, подала 
йому руку. Вона повинна була ьаговорити з ним рідною 
його мовою. I звичайпо, для витвореноі отакпм чином літера- 
турноі мовп манбутне забезпечене: момент взаемин інтелі- 
генціі з рідним народом оживлть іТ розвій, як вона зачахне; 
воскресить 1‘і, як вона замре. Зараз, як у нас у РосіІ зросла 
освіта і збільшплася місцева культура, не може вже й мовп 
бути про розбрат інтелігенціі з народом: жаднісінькі чужо- 
земні впливи не в стані зденаціоналізуватп нашу інтеліген- 
цію. Що правда, інтелігенція украінська може підпасти під 
вплив иншоі, неукраТнськоі" кульгури, — культури велико- 
руськот. Та це ніколи не відірве Т'і від народнього г*рунту. 
Чим міцніший буде вплив великоруськоТ культурч на вкра- 
Тнську інтелігенцію, тим ближче й тісніше інтелігенція 
украінська ставатиме до свого народу, бо-ж оця близькість па- 
нуе і в нас, у великорусів, і власне Гй мп завдячуемо і свою 
культуру і свою літературну мову.



Покажчик найваи^ішсі літературм,

Каведемо тут що-найголовніші праці про украінську 
мову (помияувши збірники етнографічних і фолъклористич- 
них матеріялів):

0. Бро к ъ ,  Угрорусское нарѣчіе села Убли (Земплин- 
скаго комитата). Видання Отдѣленія русскаго языка и сло- 
іесности И. А. Н. Спб., 1899.

— Очеркъ физіологін славянской рѣчи ( =  Энциклопедія 
Славянской Филологіи, вып. 5,1). Спб.л 1910.-

1. В е р х р а т с ь к и й ,  Знадоби для пізнаня угорско- 
руских говорів. Говори з наголосом движимим — Зап. Наук. 
Т-ва ім. Шевченка у Львові, т. XXVII, XXVIII, X X IX  і XXX 
(=1899, кн. I, стор. 1-68 ; кн. II, стор. 69-94; кн. III, стор. 
^5-200 „і КН. IV', стор. 201-276).

— Знадоби для пізнання угорсько-руських говорів. Гово- 
ри з наголосом недвижимим — Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка 
у Львові, т. ХЬ, ХЬІѴ і ХЬѴ (=1901, кн. II, стор. 1-113, 
кн. VI, стор. 113-224; 1902, кн. 1, стор. 225-280).

— ІІеЪег <Ііе Мипдагі <іег шагшаговсііег Еіііііепеп. 8 іапі- 
оіаи, 1883.

— Про говор Замішанщв — Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка 
т. III (=1894 р.), стор. 153-210.

— Про говор Долівский — Зая. Наук. Т-ва ім. Шевченка 
у Львові, т. ХХХЛ-ХХХЛЛ ( = 1900 , кн. ІИ-ІѴ, стор. 1-128).

— Про говор гаіицких Лемків. У Львові, 1902.
В. Г н а т юк ,  Слоиаки чи Русини? — Записки Наукового 

Товариства ім. Шевченка у Львовв т. ХЬІІ (=1901, кн. IV, 
стор. 1-61).
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— Русини Пряшівськоі епархіі і Іх говори — там-само, 
т. ХХХ\‘-XXXVI (=1900, кн. ІІІ-ІѴ, стор. 1-70).

Я. Г о л о в &цк и й,  Росправа о языцѣ южно-русскомъ 
и его нарѣчіяхъ. Львовъ, 1849.

— Грамматика русского языка. Во Львовѣ, 1349.
Г. Г о л о с к е в и ч ъ .  Описаніеговорас. Бодачевки (Коло- 

діевки) Ушицкаго уѣзда Подольской губерніи — ІІзвѣстія 
Отдѣленія русскаго языка и словесности, т. XIV ( =  1909, 
кн. IV, стор. 106-131).

П. Ж и т е ц к і й ,  Очеркъ звуковои исторіи малорус- 
скаго нарѣчія. Кіевъ, 1875.

— Очеркъ лнтературной исторіп малорусскаго нарѣчія 
въ ХѴП и XVIII в.в. Часть I. Кіевъ, 1669.

А. К р ы м с к і й, Филологія и Погодинская гипотеза — 
Кіевская Старнна, 1898 і 1Я99 (й окремою відбиткою — 
К , 1904).

— Деякі непевні крітеріт для діялектольогічноі клясифі- 
каціі сгаро-руських рукоппсів. Львів, 1906 (Окрема відбитка 
із „Наукового Збірника присььяченого проф. М. Групіез-

'  ському учениками й прихильниками з нагоди ІІого десяти- 
літньоі науковоі працТ в Галичпнік).

— Древне-кіевскіи говоръ — ІІзвѣстія Отдѣленія русскаго 
языка и словесностл II. А. Н.. т. XI ( =  1906, кн. III. ст 
368-411).

— Украинская грамматика. Томъ I, вып. I, II і VI, томъ
II, вып. I. Моекка, 1907-8.

Г. М і к 1 о 8 і с Ь, Ѵег§1еісЬеп(Іе Гггаттаіік (Іег віаѵізсііеи 
8 ргаспеп. 4 томи. Відень, 1875-83.

К. М и х а л ь ч у к ъ, Нарѣчія, поднарѣчія и говоръг 
Южной РоссіИ въ связи съ нарѣчіями Галичины — Труды 
Этнографическо-статисѵической Экспедиціи въ Западно-рус- 
скій ІГрай, содержащіе матеріалы и изслѣдованія, собраннкя 
П. Чубинскимъ, томъ VII, вып. 2, стор. 453-512; в додатку — 
діялектологічна мапа малоруськоТ мови.

— Что такое малорусская (южно-русская) рѣчь9— Кіев- 
ская Старина, 1899, IX.

К. М и х а л ь ч у к ъ  и А. К р ы м с к і й ,  Программа для 
собиранія особенностей малорусскаго нарѣчія. Спб., 1910.



Е. О^опоѵѵекі ,  Зіийтеп аи! йет ОеЬіеіе сіег гиіЬепі- 
ьсЬеп ЗргасЬе. ЬетЪег#, .1880.

А. П о т е б н я, Два изслѣдованія о звукахъ русскаго 
языка. Воронежъ, 1866.

— Замѣтки о малорусскомъ нарѣчіи. Воронежъ, 18*711.
С. С м а л ь - С т о ц ь к и й  і Ф.  Г а р т н е р ,  Руска гра- 

матика. Львів, 1893.
8 1. 8 т а 1 - 8 і о с к у ]  ипй ТЬ.  Оаі Чпег ,  Огат- 

та іік  дег гиіЬепіесЬеп (икгаіпіесЬеп) 8 ргасЬе. \\іеп, 1913.
A. С о б о л е в с к і й ,  Очерки изъ исторін русскаго язы- 

ка. Кіевъ, 1884.
— Источники для знакомства съ древне-кіевскимъ гово- 

ромъ — Журналъ Министерства Народнаго Просвѣщенія, 
1685, II.

— Древне-кіевскін говоръ — ІІгвѣстія Отдѣленія русскаго 
языка и словесности И. А. Н., т. X ( =  1905, кн. I, ст. 308-323).

— Опытъ русской діалектолог^и. Нарѣчіе малорусское— 
Живая Старина, 1892.

— Лекціи по исторіи русскаго языка. ІІзданіе четвертое. 
Москва, 1907.

Е. Т н м ч е н к о ,  Украінська граматика. т. I.Киев, 1907*
— Функціи генетнва въ южно-русской языковой области— 

Русскій Филологическій Вѣстникъ, 1913.
B. Ш и м а н о в с к і й ,  Звуковыя и формальныя особен- 

ности народныхъ говоровъ Холмской Рѵси. Варшава, 1897.
И. В. Я г и ч ъ ,  Критическія замътки по псторіи рус- 

скаго языка. Спб., 1889.
— Еіпі^е 8 іге№а§еп. 2 . ѴепѵапсІзсЬаГіеѵегЬаІіпіезе іппег- 

ЬаІЪ сіег 8Іаѵі$сЬеп 8ргасЬеп— АгсЬіѵ іііг 8Іаѵ. РЬіІ.. 1909.

_?6 ПОКАЖЧИК НАЙВАЖНІШбІ ЛІТЕРАТУРІІ



4кад. АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ

УКРАІНСЬКА 
МОВА,

ЗВІДКІЛЯ ВОНА ВЗЯЛАСЯ 
=  1 ЯК Р О З В ІІВ А Л А С Я '-





В с т у л н і  у в а г н .

Термін „УкраТна", „украінський'—  і ,.малорусц-, „малоруський". Чиело 
людей малорѵського плім‘я.

Украінська мова — це термін. якнй протягом останніх 
30—40 років мало' не зовсім внтісниз собою давнішр*', 
ширший термін „мова малоруська“.

Слово „украТна" в старовину визначало поиросту „п«- 
граниччя‘*. За часів великого князівства киівського XII віку 
ми знаходіімо, наприклад, згадкѵ про „украіну" галицьку, 
точніш — гальцько-волинську, на пограниччі области смо- 
ленськоі (див. Іпатський літопис під роком 11^9), й одно- 
часно зустрічаемо звістку, під 1187-им роком, про „украіну“ 
наддніпрянську, лівобічну, теперішню Полтавщину. Після та- 
тарськоі руінн XIII віку під „укра*іною“ чалорусп розуміли 
переважно самісінькі землі дніпрового степового пограниччя 
(Украіна Лівобічна й Украіна Правобічна). 3  X V - X V I  віку 
тут розвилося козацтво, і тоді територія „Украіны“ значно 
поширилася як по лівому, так і по правому боці Дшпра. 
Під кінець Х\'І Віку козаччина УкраТни, цеб-то Наддніпрян- 
щини, зробилася вислоьником національних ідеалів мало- 
рѵського народу, а в X V III-X IX  віці нова малоруська літе- 
ратура, пішла з тіеі' знов-таки козацькоі Украіни. Котлярез- 
ський, Гулак-Артемовський, Квітка-Основ‘яненко, Шевченко 
й инші талани літературно розробили живу малоруську 
мову с в о і х  місцевостей,—і вона, мова „влас тив о- укра-  
інська", лягла в основу літоратутшоі мови гѳть-усіх мало- 
русів, хоч би якимн малоруськимп наріччямн та говіркамп
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е о н и  говорили. Геть-усі національно-свідомі малоруси, чи-то 
російські піддані, чи австрійські, од Кавказу до Карпат, но- 
волі позвикали звати себе „укра'інцями“ і теперечки дуже 
не люблять, як і'х сторонні люди, за старою звичкою, все 
ще взивають „малорусами".

Що-правда, у літературних суперечках помі ж собою,  
не перед сторонніми, малоруси, як говорять про деяку не- 
однаковість проміж мовою малорусів б. австрійсько-підданих
і б. російсько-підданих, то частенько ще Гшенують одну 
мову „галицькою", а другу — „украінською" і протнставля- 
ють, або досі були протиставляли „австрійських русинів“— 
властивим „украі'нцям“, цеб-то спокійнісінько звужують зміст 
терміну „Украіна". Та за останніх часів навіть і в таких 
іиттадках вони воліють дотримуватися вжеинакшоі терміно- 
логіі': не так давно були говорили: „мова Украіни Австрій- 
ськоі'" та „мова Украіни Російськоі"; або по найновііцому 
говорять: „Украіни Галицькоі“--та „Великоі Украіни".

Іменню „укра1нський“ малоруси складають дуже високу 
ціну, аж до дражливости високу. Якби комусь спало на 
думку споритися проти того і вимагати, щоб вони держа- 
лися терміна „малоруський“, а не „укр&інський", то це 
була-б річ і недоцільна і даремна: життева практика перема- 
гае філологічну точність. Та про те філологп, треба думати, 
як задля точности діялектичноУ, так і через міркування про 
слоконвічну історію розвою малоруськоі мови, довго іце не 
відмовляться (принаймні, в своіх вузько-спеціяльних статтях) 
од терміну „ м а л о р у с ь к а  мо в а “, іцо виключае будь-яку 
ллутанину.

Цифру всіх малорусів визначують понад 35 мільйо- 
н-в (великорусів—понад 65 мільйонів, білорусів- десь менше 
як 10 мільйонів). ^нтропологічноі* одности м:ж ними немае 
(пор. праці Гильченка, Івановського). Як-що в крові велпко- 
уусів сильна домішка фінська, то в крові малорусів, при- 
наймні степових, — сильна домішка тюркська:



II .

Малоруські діялекти: західня меншість і східня більшість. Тнповіщі 
сдміни західньо-малоруських діялектів од східньо-малоруських. Архаічні 
говори в обох групах. Вони північні, але ділнти малоруську мову на 
наріччя північне і наріччя південне не слід. Літературна непридатність 

архаКчних говорів і іхня величезна вага для філологіТ та історіТ мови.

3 д і я л е к т о л о г і ч н о г о  погляду малоруська мова 
розпадаеться на дві великі,та нерівні паростігменша (десь чине 
1!ь)—це наріччя західнь]о-малоруське; більша (щось 4/о) 
—це наріччя с х і д н ь о - малоруське. А кожна з обох цих 
паростей своею чергою розпадаеться знову на два т и і і и : 

один тип—це говори звичайні, фонетично розвиті, другий 
тип—це говори рідші, забиті по глухих закутках (гірські 
чи болотяні), фонетично нерозвиті, инакше—архаічні.

Область наріччя з а х і д н ь о  - малоруського політично 
почасти одірвача від решти малоруських областей. Сюда від- 
носяться землі Галичини, Буковини та Угорська УкраТнг. 
3  цих областей чймало малоруських колоністів попересе- 
лялося й до Америки. Під б. російським володінням західньо- 
малоруським наріччям говорить Поділля з північною Баса- 
рабіею, Підляшшя та значна чаетина Волині.

Область наріччя с х і д н ь о - малоруського займае вели- 
чезну просторінь од Дніпрового Правобережжя (КиУвщини, 
то що) до Дону та Кавказу; а так само включае в себе 
украінські колоніі на Далекому Сході („Зелений Клинл)-

Одрізняеться західньо-малоруське наріччя од східньо- 
малоруського отакими напр. особливостями (назвемо лиш 
котрі типовіші). В ньому може одділятися ся (західньо-мр. 
ся бою =  східньо-мр. боюся). Видко значну неоднаковість у
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наголосах протіі східнього наріччя, особливо в кон‘югащі 
(західньо-мр. ходжу, принесла =  східньо-мр. хожу, ходю, при- 
несля). Тверде-ш у 3-ій особі (зах.-мр. він ходи??&=сх.~мр. 
він ходижь). Кінцівка -его в родовому відмінкові займен- 
ника (зах.-мр. до него =  сх.-мр. до нлого, до ѵого). Тверда 
відміна прикметників на -ій (зах.-мр. третмй, трета, трет<?= 
сх.-мр. трет/й, третч, трете). Чути тверде с у кінцівках 
-ский, -цкий (зах.-мр. руский, турег/кий=сх.-мр. русъкий, 
туре^бкий). В зах.-мр. наріччі можуть не подвоюватися при- 
голосні перед кінцівкою -ье (зах.-мр. жшіе, хбджеме =  сх.-мр. 
життя, ходіодя). Іто що. Між иншим, західньо-малоруська 
ьимова для звука и (з ьі та н) дуже груба, він твердіший 
од російського ы (напр., у зах.-мр. чуеться л^ко, с?>ша), а 
вже-ж у східньо-малоруському наріччі тут чути середній 
звук між ы та і, що на ппсьмі його визначують буквою и 
(сх.-мр. лико, сшіа)1). У говорах перехідноі области між 
обома наріччями всі оці риси надто плутаються й перемі- 
шуються, і напр., західня КиТвщина, з Гі виразним оснів- 
ніім східньо-малоруськпм типом, мае в собі і риси мовп по- 
дільськоТ.

Варто зазначити, що отака фонетична несхожість між 
зах.-мр. та сх.-мр. наріччями дуже-таки мало перебивае лю- 
дям обох наріччів розуміти одним одних. Коли й трашія- 
ються внпадки, що малорус східній не гаразд розуміе ма- 
лоруса західнього, або навпаки, то причини корінлться вже 
ж не в фонетиці, а переважно в неподібності тих слів, яки- 
ми в одному й другому наріччі визкачаються однаковісінькі 
поняття; західньо-малоруський словар—блпжчий до поль- 
ського, східньо-малоруський словар—ближчии до російського. 
I трапляеться навіть, що малорус східній через лексичні 
одміни далеко-таки не вільно розуміе малоруса західнього.

А от у самій середгні кожного з обох названих на- 
річчік, чи то західнього, чи то східнього, вноситьоя роз‘ед- 
нання через те, що і в одному і в другому е говірки ар-

х) Літературніім правописом встановлено букву и (а не ы)і для зах.- 
мр. наріччя. Буквѵ ы всеукраінськ*:ій правопис геть одкинув.
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х а і ч н і ,  з іхньою своерідною, різко відокремленою, нероз- 
витою фонетнкою. Замість улюбленого звичайно-малорусь- 
кого і (кшь, лгс, ш?стп) в архаічних говірках ще досі за- 
ховалися дифтонги, цеб-то двоголосівки (напр., куонь, щітъ  
=укр . кшь; лчес, шіесть =  укр. лгс, шгсть). Отаку архаічну 
двоголосність (спільну колись для мови геть-усіх малорусів) 
заховують у західньо-малоруському наріччі говірки карпат- 
ських верховиндів (в б, Австро-Угорщині) і Підляшшя (у
б. РосГі), а в східньо-малоруському наріччі цей дифтонгізм 
зберігся на Поліссі (киіво-волинсько-мінсько-чернигівсько- 
полтавському).

ІІноді діялектологи радять уважати всі сучасні дн 
фтонгові говірки, в іхній сукупності, за одну с п і л ь н у  
групу, і класифікують іі як окреме „п і в н і ч н о-малоруське 
наріччя“. Тільки-ж отака класифікація, що мала-б ці арха- 
ічні говірки таким чисто-механічним способом об‘еднувати, 
це річ зовсім незручна; бо, ведучи дальшу аналізу говірок 
отого ніби об‘еднаного архаѴчного ..північно-малоруського 
наріччя“, нам неминуче доведеться розбити його знову-гаки 
на ті самі д в і  пэрості: західню та східню. I після цього 
покажеться, що західні говірки отого „північно-малоруського 
наріччя“ це органічнии, зародковий прототип усього захід- 
ньо-\іалоруського наріччя, а східні його говірки—прототип 
усього наріччя східнього.

В письменському, літературному украінському рухові 
архаічні говірки, як мова аж надто незначноі меншости ма- 
лорусів, як мова закуткова та нерозвита, залишилася для 
рештп малорусів самісінькою обтяжливою, непридатною при- 
віскою, що з нею письменська мова сміе абсолютно не раху- 
ватися. Але для історика-лінгвіста виучувати архаічні го- 
вірки це аж надто корисна й цікава річ, бо говірки тіі— 
це живий, наочний зразок того, чим була всенька малорусь- 
ка мова років 000 тому назад, у XIV віці.
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Приналежність малоруськоі >ковн до східньо-слов‘яьськоі‘ (,,руськоІа) гру- 
пи. Трн найтиповіщі спільні ознакн тіеі групн (повногодосність. спосіб 
мнякшення зубних, зачинне о) і деякі не такі типові (дсля юсів, тъ, ъ та
б). Гіпотези про те, коли мав закінчитися період прарѵськоі одностн; ма- 
буть це IX  вік. Писані джерела для історіі мови дійшли до нас лиш з 
XI в.: киівські Ізборники Святослава 1073 та 1076 р., червоноруські Сло- 

ва Грнгорія Богослова, і ин.

Історія малоруськоі (по теперішньому украінськоі) мовп 
доволі складна, і, впкладаючп Гі в коротких рнсах, міі зу- 
пинимося тількп на найвимовніпшх Гі стадіях, а здебільша 
навіть на самих-но видатних „віхах“.

Усі слов‘янські мови розпадаються на три сімв: а) за- 
хідню (мови: полабська, польська, чеська, словацька, лѵжиць- 
ка), б) південну (болгарська, сербсько-хорвацька, словін- 
ська) та в) східню, що мае трп парості: південну, середню 
та північну, чи, за новішою термінологіею, три мови: мало- 
руську, білоруську та великоруську. Східньо-слов‘янську 
сім‘ю звуть инакше р у с ь к о ю ,  за йменням тіеѴ „руськог 
(цеб то нормансько-варязі коі) династіі, яка в киівський ь^- 
ликокнязівський період панувала з ІСи'іва над усіма східньо- 
слов*янськими племенами.

У передісторичну добу, так років на двісті перед прп- 
кликанням варягів, мова всіх східніх слов*ян була, це річ 
безсумнівна, мовою единою, й одрізнялася тая единая схід- 
ньс-слов‘янськая мова од мсвп південно-слов*янськоі та захід: 
ньо-слов*янськоі отакимп познаками:

1) в ній була повноголосність (спільноруське бо^ода, 
молоко, 6еретъ\ церковно-слов*янське бралл, м.7>око, б/»5гъ: 
польське Ьгойа, т^еко,
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2) зубні д, т та сполучення кт, гт, хт мнякшала во- 
на на [д^с  та ч (спільноруське хоЩ жу, свѣча, но\ь; цер- 
ковно - слов‘янське хоэю д ^  свѣг«?гга, ног«??гь; польське сііо-

Блѵіеса, пос);
3) вона ма і̂а зачинне о замість е (спільно-руське олень; 

церковно-слов‘я нське івлень; польське ^іеіі).
Так само замість носових юсів л  та а  усі схід- 

ні слов‘яни встигли ще наприкінці періоду своеі мовноі од- 
ности виробшп неносові звукіі у та я (спільно-руське дг/бъ, 
злть; церковно - слов‘янське длбъ, зАть; польське йцЪ, гіес 
Праруське звучало як іе. Немае сумніву, що за прару- 
ськоі" ще доби глухі голосівки ъ та ь (коротке у та корот- 
ке г) звучали в усій східньо-слов‘янськш сім‘І трошки инаі;- 
ше, ніж у инших слов‘янських мовах,—мабуть чи не з лег- 
ким нахилом до о та до е.

Про той термін, коли закінчилася доба повноГ східньо- 
слов‘янськоі (чи прар^ськоі) мовноі одности, про це можна 
будувати самісінькі здогади

Один з наиавторитетніших філологів-дослідників, акад.
0 . 0 . Шахматов (великорус), у своій передсмертніи вели- 
чезній праці „Очерки древнѣйшаго періода исторіи русска- 
го языка“ х) з певністю висловлюеться так: „Распаденіе во- 
сточно-славянскихъ племенъ и ихъ языка относится (въ сво- 
емъ постепенномъ ходѣ) къ VII и VIII вѣку; вѣроятно, къ 
IX вѣку восходитъ (какъ завершеніе процесса) распаденіе 
единаго русскаго племени на три племенныя группы: юж- 
ную, сѣверную и восточную" (сгор. XXXVI і стор. XXV).

Так каже безсторонній великорус. Проте—річ імовірна. 
що не тільки в V II-V III вв., ба навіть у IX віці, як варяги 
засновували на східньо - слов‘янській територіі „руську;- 
державу, одність мови всіх східньо-слов‘янських племін ше 
не було порушено нічим, практично дуже великим. Вважа- 
ти мову всіх східньо-елов‘янських племін у IX в. ще за прак- 
тично едину мову—це кхнець-кінцем не буде річ протіша-

х) Праця ця викшла (у Спб., 1915) як 11-й випуск Энциклопедіа 
славянской филологіи, що К врдае Росігіська Акадѳмія Наѵк.



укова. Що окремі говірки трьох східньо-слов‘янських груп по- 
ьинні були, звичайна річ, ужё й тоді мати дуже характерні 
риси,—це так. Але будь-якого обопільного нерозуміння по- 
між ниуп в IX віці ми припустити не сміемо. Адже під тіі 
часи взагалі всі слов‘яни, навіть цілком різних слов‘янських 
груп, ще не відчували хоч трохи силвноі' н^схожости між 
слэв*янськими мовами. Коли рівночаснѵ тодішню (IX в.) про- 
повідь съв. Ігирила та ІІетодія, апостолів із землі слов‘ян 
піьденних, прекрасно розуміли в Чехіі, краіні слов‘ян за- 
хідніх,—то вже-ж варязькі ватажкн, які закнязювали в IX 
вщі над слов;янами одніеі й тіеі самоі' групи—східньоі, по- 
винні були почувати від Новгороду ген аж до Чорного мо- 
ря безперечно ще одну-однісіныеу мову.

В\дт.нки між говорами трьох груп східньо-слов‘янських 
племін IX віку могли являти собою переважно хіба тую не- 
однаковість, яка взагалі неминуча між говірками одніеіі й 
тіеі самоі мови, коли вона розкидана на великому просторі. 
В таких випадках, де ця ,неоднаковість відчувалася з прак- 
гичною реальною силою, вона зводилася, очевітдячки, до 
несхожости окремих слів, що нпми на півночі і на півдеі 
неоднаково визначувалися однакові й ті самі поняття; такі 
слова, як „баня" (=купол), „повонь" (=водяний розлив), 
„вѣхъть* та ще чимало инших слів південних, що Тх ми 
згодом знаемо з киівського літопису й инших південних 
^іам^ятників, і що Іх часто-густо навіть пояспити не можна без 
допомоги сьогочасноі украТнськоі мови Китвщини, навряд 
чи були і в IX віці відомі на півночі1). А північ знову ма- 
ла своТ слова, такі, що Тх не знав південь IX віку. Що-ж 
до відтінків фонетичних і морфологічних між східньо- 
слов‘янськими говір:-сами IX віку, то тодішня одміна між 
лівніччю і півднем навряд чи тоді вже відчувалася в жит- 
іевій обихідці як порушення праруськоі' мовноі' одности.

Треба, зрештою, лам‘ятати й про те, що відносно IX 
віку будь-які філологічні міркування про тип староруських

_________ КОЛІІ ЗА КІНЧИЛАСЯ ПРАРУСЬКА ОДНІСТЬ?

1) Див. А. КрымскіЙ: Древне - кіевскій говоръ—Игвѣстія Отдѣленія 
русскаго языка и словесности Академіи Наукъ, 1906, кн. III.
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Ніфіччів та про ступінь іхнього взаіморозуміння чи взаімо- 
нерозуміння не носять характеру бёзперечноі точности, бо 
ж нагисаних даних од IX віку мп не ма^мо. Документальні 
східньо-слов-янські пам*ятникп, що дозволяють судити про 
мову вже твердо, починаються властиво тільки-но в X I віці. 
чи в Киіві, чи в Новгороді. Що-правда, мова південно-русь- 
ка, а саме н^ддніпрянська, мае записи ще від X  віку, в ре- 
встрі ймень Дніпрових порогів, що і'х дано грецькими бук- 
вами у Костянтина Багрянородного- (ум. 97&); але слов‘ян- 
ськими буквами твденно-руські пам‘ятники йдуть допіро з 
часів киівськоі держави Володимира Святого, а саме як 
дрібнГ написи Х-ХІ віку; а вже ж південно-руські к н и г и ,  
так само ак і книги північно-руські, діншли до нас тільки 
з часів Володиііирових дітсй XI віку.

Через це достовірну історію малоруськоі мови (а так 
само і велпкоруськоі) доводиться поневолі починати аж з 
XI віку, дарма що чимало малоруських і великоруських 
ознак готові були ще в IX віці.

Наидавніші, котрі до нас дійшли, південно - руські 
пам‘яіішки це такі: з Киівщини — Ізборники Святослава 
1073 та 1076 років, Синаиський патерик XI в., житійнпй 
Успенський збірник XII в. з творами теж і місцевих печер- 
ських отців, Богословіе Івана Дамаскина ХІГ в., Студійський 
Усгав бл. 1193 р., Златоструй XII в.; з Чернигівщини—Ру- 
мянцівська Ліствізця XII в. Л« 198; з Волині—уривки Турів- 
ського 0 вангелія XI в.; з Червоноі Руси—південно-галицькі 
слова Григорія Богослова XI в., північно-галицьке ^ванге- 
ліе 1144 р., Віденський Октоіх ХИ-ХІІІ в., Христинопіль- 
ський Лпостол ХІІ-ХІІІ в., північно - галицьке ^вангеліе 
1268-1301 р.; буковинське болгаро - Софійське ^вангеліе 
XIII в., буковинсысе ^вангеліе Евсевія 1283 року й ин

Писано ці книги чужою, церковно - слов‘янською (бол- 
гарською) мовою. Тільки ж писарі Малоруські нехотячи ро- 
били описки в дусі своеі живоі мови і, через це, ми з-по- 
під церковно-слов‘янськоі кори виловлюемо загальні зариси 
південно - руськоі* мови, якою говорыли люди в літописній 
киівській великокнязівській державі



Найголовніші риси південно-русьноТ мови, що іх видко 
з г.ам‘яток XI віку.

а) Фонетика. Поплутання ы та м, гъ та і. овук е щѳ не був твердий; 
його одміни („жития” зам. „житие“, „чоловѣкъ- зам. .человѣкъ •>. Звук 
о в XI в. міг часом асимілюватися з у („уружье* зам. поружье“), часом 
з а  (ябагатый“); у могло винти і з в („г/редъ-4 зам. „вредъ ). Буквою 
г XI віку віддаеться звук протяжний [у або хі* Плутанина сктадів ра  

і ря, ру і рю в XI віці.

I виясняеться, що в XI столітті південно-руська мова 
знала поплутання звуків ы та и. От, у киівськомѵ Ізборрику 
1073 року маемо: „глаголетьсм" (л. 9 =  гіог-т., зам. „глаго- 
летьсик), „сы мьнѣти начьнеть“ (л .-47 об. =  Цртоѵ 
„помыслм!4- (л. 49 об. =  ёѵѵог(зоѵ, зам. „помысли!"), „ТII ли 
съмѣеши?" (л. Ь7 зам. ,,Ты‘*), „неправьд?*“ (л. 104 об. зам. 
„неправьды"), гзапон?<“ (л. 116), „просіы тлі̂  (л. 12_, зам. 
„ЩЗОСТИ НЫ“ =  г4иа;), „ПЛЪТОЛН)бь/Я‘‘ (Л. 135), иНа
Амаѳунтисцѣмь“ (л. 153), „Ахимень дьг (л. 154), „вьшьг 
(л. 154 об. зам. ,.вины“); аж надто часто , с г г  зам. „сы'~ 
( =  сущий, напр. л. 257), чи „сми“ зам. „оь/и" (л. 154 об.); 
„о землямѣрыи“ (л. 203 об.), „посгшѣтп1' (л. 216 =  „гіосыьити4* 
тобто всиновити) та й ин. У малому Ізборнику 107о року 
—„осьфѣю“ (л. 112 =  осиротію). Безліч прикладів і в чер- 
воноруських Словах Григорія ІЗогослова XI віку.

Рівнобіжно з отвердінням праруського и, з являетьоя 
у південно-русів X віку дуже мнякий звук і із старого 
дифтонга ѣ (іе). I от тоді як у середній та північній Русі 
дифтонг )ъ почав поволі з XI віку обертатнся в „ѳ“, ми стрі-

IV.
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ЗіЗУК „Е-. Ц XI ВІЦІ 9:»

чаемо в киівському Ізборннкові 1073 року вже отакі напи- 
сання: „нмцни“ (л. 5 зам. юнѣциць), „ннмая'* (л. 142 =  
„нѣмая^), „н«ми суть- (л. 150 зам. „нѣми“), „пламе- 
ние[ть]“ (л. 153 об. =  „щгаменѣеть*-), м. б. ч[с]ммя* (л. 67 
об. =  атгер{ха ЗаМ. „сѣмя”), „ИСЦМЛИ (Л. 162;, „ВЪразум^- 
нием (л. 264), „въ вѣрм“ (л. 17 об.), „о Авраамгі (л. 113 
об.), „на рунртГ (л. 153 зам. „на Купрѣ“) та й чимало 
ще инших. У Ізборнику 1076 року: „піітіі въ ммру“ 
<л. 237 =  гвъ мѣру“). У червоноруських Словах Григо- 
рія Богослова XI віку: „стмны‘- (л. 6 об. =  ,,стѣны“) і т. п. 
<Пор. сьогочасні украТнські: стгна, міра, н/мнй і т. и.).

Звук е в південно-русів XI віку ще не звучав тверд 
<цеб-то, напр., слова: „везе‘-, „несе1*, „дерево‘- ще не зву- 
чали на сьогочаснии лад з твердими в, з, ѵ, с, д, р ) 1). В 
тому звукові е південно-руси одрізнялп два відтінки. Один 
ближчий до сі, в таких словвх, як гшесть“ та „житие": дру- 
гий—ближчий до о чи е, перед твердцми складами та у 
флексіях деклінаційних:'і через те такі слова, як гженас, 
„яедъи, яна немь“, „на н«гіі‘-, „въ сси сторонѣ“ вимовля- 
лися приблизно так: „жена“, ..лвдъ“, „на немъ“, гна нёи-1, чвъ 
сёи сторонѣ“.^В першому випадку з-під пера південно-руса 
X I віку легко з‘являлася замість е буква я; напр., у Ізбор- 
никові 1073 року (л.*57) замість „житие" писалося ..жития‘: 
<пор. сьогочасне „життя“ при великоруському „житьё51). На- 
писаннями отакого типу киівський Ізборник 1073 р. по- 
просту аж рясніе. У другому випадку ми замість е (близь- 
кого до б, ё) зустрічаемо з XI віку букву о: „чоловѣка“ (Ізб. 
1073 р., л. 179 об.) „Ж0на“ (Ізб. 1076 р., л. 1>1 об.), Ини- 
чосо" (Сл. Григ. Бог., XI в., л. 24) і т. и. (пор. сьогочасні 
укр. „чоловіка“, „жона“, „нічого*). Стома роками пізніш 
з‘явшце отее потягло за собою дуже великі, надзвичайнэ 
важливі звукові переміни.

Ненаголошене о—це було в X I віці чистісіньке о; та 
иноді могло воно схилятися то в бік е/, то в бік а. Коли 
ненаголошене о сусідувало з у чи з в, то воно могло, як і

г) а звучали приблизно так. наче гвеге“, „несе". гдерево-
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тепер діялектично на Вкраіні бува, вузчати та й оберта- 
тися в у (і тоді південно-руські писарі XI віку писали 
„г/ружье“ замість „оружье“, „не. мг/гущи“ замість „не 
могущи“). Як же ненаголошений звук о стояв поруч з а % 
то він міг шпршати та й обертався сам в а, і таким 
побутом сьогочасне украінське „багатий" (із ,,богатый“) 
видко вже і з пам‘ятників XI віку. Цюю рису Наддніпрян- 
щина XI віку виявляе нам нр тілько в словах рідних, ба 
однаковісінько і в словах чужих: „отъ Амона—Амвните" 
(у киівському Ізборникові 1073 року, л. 137), „Иоанъ 
Сх«ластикъ“ — у заголовку чернигівськоі Румяндівськоі* 
Ліствиці XII віку; ба навіть „панахида“ (поруч із „пано- 
хнда*'*) у Студійському Уставі 1193 року (л. 270 об.; пор.- 
сьогочасне укр. „пан«хида“).

Ненаголошений звук // міг у XI віці повстати і з при- 
голосного в: киівський писар Ізборника 1073 року, так само як
i кияннн сьогочасций, замість . <?редъа вимовляв „уредъ44 
(л. 18 об. ,,на уръдъ\и =  -оог (ЗХ<ірігзѵ); у нього ж таки ми 
читаемо „праі/да" (л. 60 об.). Частенько теж плутав вш 
прийменники в ъ та у. Так само знову й у червоиоруських 
Словах Григорія Богослова XI віку славнозвісні ІІила- 
тові слова передано так: „еже //писалъ есмь, <?гписахъ“ 
(л. 143). Зрештою, вілька міна прийменників у  та въ, що
ii так люблять сьогочасні малоруси, може вважатися за 
міцно вкорінене явище допіро *аж стома роками потіы 
після того (чернигівська Ліствиця, віденський ОктоГх, то 
що),—хоч правда, що й у XI в. виявляеться воно вже 
виразнісінько.

Приголосний звук г (тепер він у малоросів звучить як 
1і, а в великорусів—як §■) звучав у південнорусів XI віку 
як звук протяжний, в жадчому разі не як Костянтин 
Багрянородний X  віку передавав г в іменнях Дніпрових по- 
рогів або через гамму (себто через звук протяжний), або 
нэвігь через грецьку букву /. Так само й червоноруський 
писар Слів Григорія Богослова XI віку писав „ходъ“ за- 
мість „годъ“ (л. 146), і, навпаки, замість „слуагь" він 
писав „слугъ“ (л. 336 =  Ьлг(). Киівський писар Ізборника
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1073 -року, перероблюючи ймення* даря Авгаря в „Ав<?аръ“‘ 
(л. 262), засвідчив цим те. що він вимовляв г за 1і. Час-. 
тенько він і зовсім проминав букву г; наприклад, „отъ 
едино" (л. 13 об. замість готъ едііного*1 =  }і6ѵоо), „томленыя 
вражьско“ (л. 185 об. =  зам. „вражьского11), „м‘ночьстьны- 
ихъ“ (л. 264 =  многочеснпх). „рече Бо“ (л. 5О =0г6с ,  себто 
„рече Богъ") і баг. пн. В Ізборннкові 1076 року: „сърѣшу“ - 
(л. 1 об. замість „съгрѣшу) „изниеть“ (л. 237 замість 
,,изгниеть“). На чернигівській чарі коло 1151 року: „сво- 
его осподаря~ (зам. ,.господаря“). I т. и.

Склади рю та рц, ря  та ра, як це й тепер водиться, 
легко плуталися в південній Русі XI віку. В киівському 
Ізборникові 1073 року е і „царю“ (л. 144) і „цару и (л. 143 
об., л. 185 об., л. 260 об.); е „кумира" (л. 251 об.) і „кумп- 
р я “ (л. 120); „твору волю“ (л. 158), „растворяеться* (л. 211 
об.) і т. и. Те саме і в пнших південно-руських рукописах 
XI віку.

б) Деякі явища- в с к л о н е н н і  XI віку. Архаічні риси: ^на дорозга",
„духов«“ (або вже й гдуховга" =  дав. одн ); чоловічі ймення на -о („Пав-
ло , „дядько“. ,.Василько“). Нов: форми XI віку типа: „в густому лісг/“, род. 
ын. типа „манастырево", „врачевг“, ямолевг“ (,,моль“. теж як і „полынь“— 
чолов. р., а гпара“—жіночого, не япаръ“). Займенники XI віку, форми:

ясобі“, „тобі“-

В царпні склонення південно - руська мова XI віку 
одрізнялася, як і тепер, тим, що вона заховувала тую дав- 
нпну, яку вже й тоді втрачувала мова північноі Руси. Колп
малоруси й до сьогодні утворюють свій давальний і міс- 
цевий відмінкп однини з перехідним змнякшенням („на 
дорозі“, „дівг/і“, „в кожус!“), коли вони й досі зберігають 
кличний відмінок („дівко!“ „чоловіче!" ,,кбн?о!“). коли ВОНІІ 

досі зберігають давгльний відмінок на -ові (,,чоловіко0/“), 
то що, то цілком зрозуміла річ, що так воно все було й у 
X I віці. Так само знов і тоді архаічнішее „духо<?м“ (напри- 
клад, у Словах Грыгорія Блгослова XI віку, л. 357) чергу- 
валося з „духобг?5“ (л. 356 об.). А тим часом. північно-руси 
XI віку вже виявляли нахил утворювати форми „дѣвю5“і 
„на дорог/ь“, мвъ кожут*5“ (пор. у писаря новгородсько



Мінеі 1096 року: .,рабу тЖ>ему Дъмъяѵо“), кличний відмінок 
вони замінювали називним, почѵвали знехіть до давального 
відмінку на -ови, а незабаром і зовсім його закинули Улюб- 
лені для сьогочасних украінців імення чоловічого роду 
на -о (,,дядько“, .Павло“, то що) вже з давніх давен були 
в дуже широкому вжитку; наприклад, „Синько" в умові 
Ігоря з греками 945 року, „Петро“, „Пауло“—в Ізборникові 
1073 року (л. 262 об.) „Марко Печерникъ"—у киіво-печер- 
ському манастирі, „Василько“ та „дядько"—в Начальному 
~ітэписі, і т. и.; а в веѵТикорусів XI віку ці ймення, як ба- 
чимо, перейшлп вже в систему жіночоі' одміни (пор. те-ж 
таки новгородське .,рабу твоему Дъмъюь“ 1096).

Та були в південно-руському склоненні XI віку і своі 
новоутворення.

Поплутання давального та місцевого відмінку на сього- 
часний малоруський зразок ,,в густо.»// лісу“ відбилося в 
писаря Слів Григорія Богослова XI віку: „о жестосрьдг/.и// 
Фараос//“ (л. 305); у киіьському БогословіТ Івана Дамаски- 
на XII віку: .,о Божьсі,вьн«/*/л{/ въплъщению“ (л. 114), „о 
будущууму сулг/“ (л. 164- 185). ] родовому вщмінку множи- 
ни мнякоі одміни,)де великоруси ьоліють кінцівку „-ей* (вкр. 
,.врач^й“, „двжд^й“, „монастырей“=мр. „врач/в‘‘, „дожчів“ 
..манастиргО, південво-руські пам^ятники XI віку показу- 
ють ясних попередників сьогочасноі малоруськОі форми; 
пор. „ър&чевъ“ в Івборнику 1073 року (л. 48 об., л. 105,. 
л. 130) і в Синайському Патерику XI віку (гл. 306) і в 
чернигівській Ліствиці XII віку (л. 61 об., л. 185 об.); 
„дъждевъ“—Слова Грпгорія Богослова XI р^ку (л. 290 об.); 
,;плачбво“—там-само (л. 248); „мана*?тыр^г“—у лечерському 
Успенському Збірнику Х ТІ віку (л. 32); „мол?<?ъ“— в Ізбор- 
нику 10,73 року (л. 77 об.і.

До речі сказати, „моль“ „полынь“ та й ще де-котрі 
инші слова належаѵіи в XI віці до чолоеічого роду'таквоно 
й тепер по мр., а по вкр. ,моль“ і 5іполынь“—жіночого 
роду); а замість „паръ“ казалося тоді „паря“ (жіпочого 
роду; яор. сьогочасне мр. „скльна пара“ =  вкр. „сильншг 
паръ“). -
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У склоненню з а й м е н н и к і в  споконвічність сьогоча- 
сних малоргськях форм .добі", „соб\и цілком етверджу- 
еться багатьма вказівками геть усіх пам‘ятників XI віку.

в Д і е с л с в а Х І  віку; тип „роспитоватн“ (зам. „роспыть«ватн“), ябовати“ 
=бмвати „ спсконвічність форм: „біж у -• ..вони біжать". Стародавність 
|срм: „ми знаеко*'. *він носишь, ^вони нося,’йь“; стяження ае  в а  в XI 
віді ^тнпа: явін знаа).'Спряження помічного діеслова: „е" зам. иесмы“ і 
нам. „сѵть". Форми майбутнього часу в XI віці, що відповідають сього- 
часному „знатюие"; формн минулого часу в XI віці на „-во зам. „-лъ“. 
Страдальні причасники на ..-яныйи зам. ..-еный"; синтаксис пасивних 
•Бсротів тнпа: вйого ъбг.то*. Дт.есловні форми тппа: „бойсь*с в XI віці.

Дещо прО| прийменники: од (зам. ,,отъ“), з  (зам. ясъ“).

В че^гуванні д і е с л і в н и х  основ на ,,-овати“-і „-мвати" 
т^, що нам показують південно-руські пам’ятнпки XI  віку. 
св’дчить про вимову ..-о^ати“. I якщо північник рус доби 
Володимпрових дітей схилявся до кін ц івкіі .,-ы<?ать“ (пор. і 
сьогочасне великоруське „распытб/вать-1, „описмвать")»то для 
киівського писаря Ізборника 1073 року форма „роспытоватим 
іл. 10), а так само й для червоноруського писаря Слів Гри- 
горія Богослова .описовати 4 (л 10 об.)— це бул-н едині]рідні 
для них форми (пор. сьогочасне малоруське ,,розиит//б/ати“, 
чопвс7/ватя“). Писар к и івськ о го  Ізборника 1073 року навіть 
замість .,бь'0ати“ писав „бо«ати*‘ (л. 136 об.—„знамения бо<?а- 
ху“), а що ненаголошена буква о часто визначала під його 
пером звук у , то цілком можлива річ, іцо в Киіві XI віку
в.ке вимовляли по нинішньому: .,розпит#вати*‘ та „б?/вати“ 
(хоч отаке південно-руське „-//вати“, з точно написаною бук- 
вою "у, виявиіося на письмі вже аж га сто років після 
того).

У "спряженні инших діеслівних основ ми іак само 
часто впізнаемо в ] Л віці сьогочасні мр. формп; наприклад' 
стародавність сьогочасного малоруського .,білеи“, „біж у“ та 
„еоне білсать“ у проіилежність до великоруського „бѣги“, 
„бѣгу", _бѣг//тъ*‘) стверджуе і церковна-слов‘янська мова- 
ясна тая давність для. _біжн“, ..вони біжать*4 і т. и.—і з 
показакнір киівського Ізборника 1073 року (л. 9 об., л. 131), 
Ізборника 1076 року (л. 9, л. 73), Слів Григорія Богослова
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XI вікѵ (л. 113), чернигівськоі Ліствиці XII віку (л. 17 об., 
Л. 45, Л. 126 об.) І ИН.

Звичайна нинішня малоруська кінцівка 1-сі' особи мно- 
жини - ую („ми знае^о4-, „ми ходижо") випадково засвід^ена 
в південно-руськпх пам‘ятниках допір о з XII віку (у печер- 
ському Успенському Збірнпку XII віку: „прѣдъступае^о ■, 
л. 361 =  -роісоазѵ). Та порівняльно-лінгвістпчні міркуванзя по- 
казують, що оце -мо далеко старіше навіть од доби киів- 
ськоі держави.

Кінцівка З-оі особп] теперішнього часу на -ть, яка теж 
мае свое коріння в сивій прадавнині (сьогоча^не малоруське 
„він носи7«б“ та 1„він бере??гь[ся]х), „вони носяти1)" та твони 
беру?яб“) зустрічаеться на кожнісіяькій сторінці геть-ус-іх пів- 
денно-руських пам‘ятників XI вік^', хоч це йде проти цер- 
ковно-слов1янського правопису.—Зникнення флексіТ -ть р. 
оцих формах це теж з*явище, що вже в X I віці цілком 
встановнлося: і теперішні мр. формы: „він еи, „він бер?“ 
„він буде“, „він убивае“ (пор. вкр. ,.*есть“, „беретъ“, „бу- 
детъ“ „убпваетъ4-) звичайнісінькі і в киівському Ізборнику 
1073 року, і в червоноруськпх Словах Грпгорія Вогослова X I 
віку; стяжіння ае в а так само було тоді в повному ході; 
напрпклад, „бывя п отъбывя4’ (=„бываетъ п отбываетъ )— 
Ізборник 1073 року (л. 230, л. 239 об.), „умлъкяа“ (=.,умол- 
каетъ")— )Слова Григорія Богослова XI віку (л. ‘284 =

У діеслові „бытп“ 3-я особа однпни „есть‘- чп „еь 
пноді в XI віці, як це й тепер воно бувае, являлася заміною 
п для инших осіб (1-оі і 2-оі): ѵ.лш повелѣни —Ізбор- 
НИК 1073 року (Л. 34 об.= ЩргЬх), [„?№>*] ЧИСТЪ еСШЬ*— 
Слова Грпгорія Богослова (л. И 2= / я ‘»яб6; аТ), ,.нѣцпп естьік— 
Ізборник 1076 року (л. 215, замість ,.сутЬ“).

Тій формі ыапбутнього часу, що в ній у сьогочасних 
;*іалорусів допомічне діеслово мае форму г -му“ („знатиму\ 
,.знатил(е“ і т. д.),відповідае в пам‘лтниках XI віку архаічніша

г) Форма на „-еть“ без „-ся“ тепер по украінськи призабулася: ка- 
ѵть попррсту: из:н бере“. без будь-якоі прпголосноУ КінцГвки.
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форма, де допомічне діеслово мае давню форму ,.имамь“, 
деб-то „знати имамь“ і т. и. Але початкове и в чммамь“, 
могло вже одпадати, і форма маіібутнього часу .,пз‘ѣдати 
жать“ у ч^рнпгівській Ліствпці XII віку (л. 198. об.) це 
перший- ступінь до сьогочасного мр. „із’ідати.иеа.

Видко з XI віку нахил висловлювати минулий час не 
тількп-но прітчаснпком иа „~лъи („онъ далъ есть“, „они да^и 
суть“), але й причасником на въа (гонъ даеъ есть‘ ,\они 
давъше суть1*); наприклад, в киів. Ізборнику 1073 року: 
„онъ е събраеъ'- (л. 77 об.), „е да,еъ“ (л. 89), „уставияъ- 
(л. 23 об. =  Ідь'-и7-'.іг), ТО ЩО. І3 НИХ ЗГ0Д0М у МНОЖИНІ 3а- 
панувала форма тільки на ,,-лъ“ (пор. сьогочасне малоруське 
„ми да ш •, хоч іще в XV віці для мр. грамот звичайна була 
форма типу „мы взозрѣвгм  ̂ есмо“), а в однпні—навпаки: 
тепер запанузала виключно форма на „-въ“ (пор. сього- 
часне мр. „вшч да0“, „він зібрав-', „він ѵставив“, те що 
по великоруськи: „онъ да^ъ-, „онъ собралъ-, „онъ 
уставилъ").

Форма страдального причасника—замість етимологічноі 
кійцівки „-еный“ часто, як і тепер, мала в XI віці кінцівку 
„-аный *. Паралелі до сьогочасного мр. „посажаний", „по- 
вішаний", ,.скінч«аий“, „засмоллний4- е в Ізборнпку 1073року 
(л. 121 об., л. 190 об., л. 262), в Успенському Збірнику 
(л. 6с, л. 75), у чернпгівській Ліствиці (л. 114 об., л. 
145 об.) й у багатьох инших

Трапляеться в XI віці епосіб висловлювати пасивний 
спнтаксис безсуб‘ектними реченнями: із знахідним відмінком 
замість суб1е_кта та з прпчасником середнього роду замість 
предиката, на зразок сьогочасного мр. „його вбито**. 
ОтаК, в Ізборнику 1073 року: „пмъ же е поручено 
строй-тъ" (л. 46 об.=ті, що і‘м доручено той лад; по-^е1пкор. 
„тѣ, кому поручемъ этотъ порядокъ“); в Ізборнику 1076 року 
„медъ дано бысть Богомъ“ (л. 268; по вкр. „медъ дамъ 
Богомъ"; у червоноруських Словах Григорія Богослова 
XI віку: „свѣ^ъ тъмою женомо, нъ не постижемо" (л. I об .= 
по вкр. „свѣтъ тьмою бываетъ гонюиъ, но не одолѣваежъ 
ею“. Та при суб‘екті в множані—отакі приклади зазначу
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ються документально тільки-но в ХІД* віці (у грамотах: 
„листм принесено" = п о  вкр. „пвсьма принесены", і т. и.).

Діесювна форма відворотна, що утворювться з „-сяи 
(чи з „тси“), трапляеться в пам1ятниках XI віку так-само із 
кіншвкою ,,-сб“, яка вживаеться аж надто спеціяльно по 
південно-руськи. У Словах Григорія Богослсва. „инъ би 
явилъсь" (л. 21 об. =  яХХо; яѵ „постыднся или убоись!“
(л. 366), —пор. сьогочасне мр. ,.явпвсь“, „бійсь“ (по велико- 
руськи „явилояг1, „бойсл").

Серед південно-руських прийменників XI віку „отъм 
уже міг мати свою нинішню форму „о<?ъ“ (пор. „одо 
ІІерусалима" в Словах Григорія Богословэ, л. 90 об. =
аго Ізооиза>.т(а). У  ПрИЙМеННИКу „ПЗЪи ПОЧаТКОВв II МОГЛО
відпадати, а до прийменника ,5гъ“ моглп додэватися добро- 
звучне и зцереду. Тому <7изъ“ та ,.съ“ плутаіися роміж 
собою в XI віці на сьогочасннй мр. лад. Наприклад, в Із- 
борнику 1073 року: „незмутьнѣ (л. 2^7), „бе-злияния“ (л. 13 
об. =  яз'г,'/-іт<и;), „многое о строи збесѣдовавъше“ (л. 216 об.), 
..елико мсъвяжете—будеть съвязано" (л. 125 об.), „шмѣсьна-4 
(л. 25 об. =  эоу/оВёѵта); в Ізборнику 1076 року: „ісъ благо- 
словлениемь44 (л. 275) у Словах Григорія Богослова XI віку: 
.дрѣбованиізмь и зволениехмь" (л. 176 об.); в Успнрському 
Збірнику XII віку: „сружге звлекоша*1 (л. 15 а), „з молитвы 
святого" (л. 106 об.); у Богословію Дамаскина XII віку: .,луна 
исъ звѣздами" (л. 75).
г) В и с н о в о к—мова Надцніпрянщнни та ЧервоноТ Рѵсн часів Володи- 
мнра Святого та Яроолава Мудрого мае здебілша вже всі сѵчасні мало-

руські особливості.

Ми могли-б подати значно довший реестр особливостей 
південно-руськоі мови XI віку, повитягавши іх з-попід кори 
книжноі церковйо-слов?янськоі мови того часу. Але й того, 
на що ми вказали, вистарчить, щоб схаракгеризуиати киів- 
ську та червоноруську мову з доби дітей Володимира Свя- 
тпго.

I що-ж воно виходить°
Із показаних рис одні властиві були внключно півден-- 

но-руським наріччям XI віку(таке, наприклад, затвердіння и



та поплутанья його з ы, паралельно з появою нового мня- 
кого і із го: такі—форми типу: „в густому лісг/, бовати“). Другі 
відомі були й усім середньо-руським племенам (чи майбутнім 
білорусам—наприклад, ,,/уредъ“ =  „ередъ“, г =  к, ру =  рю, 
„онъ да«ъ“, „медъ дано“, приіменники: „од Іерусалиму“, 
„ізвязати"). Треті—відомі були і на иівночі (як „тобѣ“, 
,.знае“), та тільки де-не-де. Четверті становили колись спіль- 
не східрьо-слов‘янське (чи праруське) добро, але в XI віці 
виявляли несумнівний нахил заникати скрізь у мові пів- 
нічно-русів і непорушно зберігатися в мові південнорусів 
•натіриклад, „дѣвмѣ", „дорозѣ“; „чоловіковг“, „чоловіче"!).— 
I рівночасно північ витворювала своТ власні язнкові риси, 
чужі для шіщня (наприк тад, новгородське ч =  ц, даваль- 
ний відмінок „Дъмъкѵо").

Таким чином, усіею сукупністю своіх познак, жива мо- 
ва півдня XI віку стоіть посеред східнього слов4янства ціл- 
ком уже ввдокремлена. Мова Наддніпрянщини та Червоноі 
Руси XI віку—це цілком рел^ефна, иевно означена, ярко- 
■ндпвідуальна лінгвістична одиниця; і в ній аж надто легко 
й виразно можна пізнати прямого предка сьогочасноі мало- 
руськоі мови, бо-ж вона мае вже в собі величезну частину 
сьогочаених малоруськііх особливостей.
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П:вденно~руська мова од XI до XIV віку.

Занепад глухих звуків ъ та 6 і його ааслідки. Дрібніші наслідки: со- 
двоення мняких приголосних звуків „\ллл" >, ,вимова св  —
замість ъл ( ‘■вовк“). Замінна довгота і з‘язана з нею найголовніша 
особливість украінськоі мови: -шесть{; Гчерез ^ш^есть- обертаеться в 
„шість", а иконьа та „лед“ черэз гкг/онь“, „люод- та ,.кг/мнь“, глюиди 
обертаеться в монофтонгове „кг'нь“, „ліца, не пізніш од XIV вік} Отвер- 
діння звука е, теж блазько XIV віку. Південно-руеька мова ХІ\’ е вжѳ 
сучасна украінська, так само як середньо-руська і північно-руська Х В ’ 
віку—то вже теперішні білоруська та велпкорѵська мови. Відношення 

білоруськоі мови до украінськоі та ве^икоруськоі'.

А проте південно - руська мова XI віку ще не мала 
найістотнішоТ, найяркішо! своеі* поззаки: вимови „бгб", 
„кшь", „твш“ (замість ,бобъ“, ѵКонь4-, ,.тьой“), — не ма- 
ла вона тіеі рисп, яка найрізкіш одрізняе малоруську мову 
не тільки од великоруськоі та білоруськот, ба й од усіх 
слов‘янських мов укупі. Деякі зародки ціеі' ри^и могли 
злегка позначитися може й раніш од XI віку; тільки ж, як го- 
ворити загалом, то оцяя риса, і поруч нет ще декотш инші 
звукові з‘явища, які теж доволі тиііові для йалорусь^оі мови, 
ведуть свій початок, ^ласне кажучи, допіро з X II віку, тоб- 
то допіро з того часу, як цілком виразно позначився на.д- 
звичайноі' великоі ваги звуковий факт: з а н е п а д  г л у х и х ,  
занепад не спорадичний, а такий що одбувовся в масовомѵ 
характері.

„Занепад" цей полягав у тому, що глухі голосівки ъ 
та 6, які раніш мали свою окрему цілоскладову вимову, по- 
чали в одних випадках замінятпся гтистимп о та е. а в ин-
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ших випадках—цілком зникали і, значкться, переставали 
творити окремий склад. А поруч з цим—двоскладове спо- 
лучення ои (так само як і аи, уи й ин.) оберталося в один 
склад оіі (а так само і аи уй. то що;, цеб-то звук и, обер- 
таючися в й, переставав бути окремлм складом.

Явище це йшло в південно-русів з надто великою по- 
вільністю і дуже ступнево (у решти східнього слов‘янства, 
тоб-то в білорѵсів та великорусів—воно перевелося скорі- 
ше). Та й не в усіх фонетичних положеннях одбувалося во- 
но одночасйо: у середині слів глухі звуки зникали раніш 
(як пноді, то навіть мабуть чи не в X  ще вікові), а у флек- 
сіях—зникали пізьшіе. Опріч того: у тих говірках, що по- 
висувалпся були далі на південь у бік степового пограниччя, 
наприклад, над Дніпровими порогами, або в сьогочасному 
Поділлю, або в напів-молдавській Буковині, процес занепаду 
глухих ішов швидче й рішуче; навпаки, чим далі жили 
південно-руси на північ, уздовж болотяноі смуги Полісся, 
то тим повільніше йшов у них занепад глухих; так само 
по містах ішов цей процес швидче, по селах—повільніш.

Один із перших наслідків од занепаду глухих—це бу- 
ло п о д в о е н н я  попередніх мняких приголосних, на зразок 
сьогочасного малоруського (із „жимье"), „затим-
шя“ (із „затпте"), „ходін«я“ (книжне „хожденге")- Уже на- 
віть писар киівського Ізборника 1073 року вимовляв імення 
яИлія“ за „\\ллАи (л. 254) і, поруч книжного „облчшее" 
(л. 4, л. 196), писав він по своему по рідному: „облтиыиие.* 
(л. 81). Червоноруський писар Слів Григорія Богослова XI 
віку називав посвячення - хиротонію Ясвященньемъ“ (л. 92). 
У  киівському Успенському Збірнику XII віку читаемо: „въ 
безакоибйби1' (л. 76), у Богословію Дамаскина XII віку: „ра- 
стемб^ие (л. 98). У XIV віці цее з‘явпще цілком увійшло і 
норму, і одтоді в західно-малоруському наріччю починаеться 
навіть спрощення такого подвійного приголосного звука 
один.

Друге цікаве звукове з*явшце, спол^тчене з занепадом 
глухих, це був перехід плавного сполучення -лъ- (чи то 
ъл-) в '■ов-. Через це з‘явилося малоруське „вовк“ із ;,влъкъ“
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(чи то з „въ7къ‘0- В Ізборннку 1073 року ми, в таких ви- 
падках, іще не бачимо, щоб писалася буква в . та за те мя 
там стрічаемо відсутність букви л\ наприклад, „мъчаниемь" 
(л. 50 об. замість „млъчаниемь'-); те Тзаме в червоно-руських 
Словах Григорія Богослова XI віку: „вгхвующемь * (л. 200V 
зам. „влгхвующемь". А безпосередньо написанееояз буквою 
в ми констатуемо в документах аж після кінця XIV віку: 
„поянѣишее" — у буковинській господарській грамоті 1 Ш  
року1), „невдоязѣ“—в Четьтй-Мінеі' 1489 року, то що. .

А вже ж найвизначнішим наслідком занепаду Глухих була 
поява так званоі з а м і я н о і  д о в г о т и .  А саме подовжува- 
лися коріяяй звуки о та е, котрі стояли перед тим скла- 
дом, де зникали ъ та ь, або де и ослабало в й. Наприклад, 
праруське „шесть44, „ледъ“, „конь“, „на тои“, „на в<?и“ по- 
чали звучати в південно-русів коло XII віку (иноді раніш, 
а иноді й пізніш) як „шёсть' ( = гш т)ть“, ь^зі’); „ледъ*‘ 
(=„лё&д“, Іоой), ,:кбнь“, „на тбй“, „на ней“ (=,,на небй“, па 
п о іу ). Оці здовжені е та о швидко, незабьром-таки, пороа- 
кладалися на двоголосівки, і стало чути такі слова: „ішѴсть", 
„л?оодл, „кг/онь“, „на туой“, „на н?оой“, які зберіглнся в ар- 
хаічних говірках ще й до сьогодні. Дифтонг іе легко й 
швидко почав перехоДитп в монофтонгове і; в грамотах XIV 
віку отакі написання, як „ш«сть“ (сьогочасне „плсть*) уже 
цілком звичайні. А що до дифтонгів уо та юо, то гпершу 
з‘явилася до них одміна: уы та юы (уи, юи) і, як наголос 
закріпився на другій половині такого дифтонгу, то й тут 
легко стало чути так само монофтонгове і: із „люйд% 
„к?/йнь“ вийшло„лгд“, „кінь“, а із „на н/оййк. „на тг/ий11 
вийшло „на нш“, „на тійи 2).

г) Та й то треба буде щѳ поглянути в самяй оригінал грамотн 1411р. 
не покладаючися надруковане видания Уляницького. Моэке бутг, в пер- 
вописі стоіть „певнѣишѳе".

2) В декотрих говірках перехід дифтонга в монсфтонг міг одбува- 
тися й трохи інакшим шляхом (нпр. туой—туий—Шц—тій ). тобто і без 
перѳхода наголоса^к другу половину дифтснга. Пор. статтю Вс. Ганцова 
про поліські дифтонги в ІІ-ІИ кннжці „Записок Іст.-філ. відціла Укр. 
Акад. Наук" 192*2.
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В писанпх півдейно-руських пам‘ятниках наявність жи- 
вих дифтонгів уо, юо, уи, ши впявлялася в тому, що замість 
етимологічнііх о та е писар нехотячи вживав букви у та ю. 
Найдавнішии приклад—в імператора Костянтина Багряно- 
родного X віку. Імення Дніпрового порога „Вг’льного“ 
передано в нього через Г>сюЬ>., цеб - то грецькими буквами 
написано у замість о перед такпм суфіксом, де випав глу- 
хий ь. Таку мову можна вважати в X  віці за характери- 
стичну мабуть лиш для далекого півдня Украіни, але ще 
не для Киіва1;. Алз за якихсь сто років, чи й білып, ми 
вже й у киівському Ізборнику 1073 року зустрічаемо гпо- 
сі/бьнѣ“ (л. І43=„пособьнѣ“) та „орЖдьствомь“ (л. 18 =  
„юрбдьствомь", ідшрш); а так само в червоно-руських Словах 
Грйгорія Богослова XI віку: „мі/щьнъ“ (л. 322 об. =  
„мождьнъ", ,,можчьнъ“); у чернигівській Ліствиці XII віку: 
„ліуи“ (л. 168=лбй); після XIII віку прикладів багацько.

Далыпа стадія, цеб-то перехід уи в ?, документально 
виявляеться з XIV віку; у кнівському ПаГсіівському збір- 
нику XIV віку слово „половьный“ (=половинний, середній) 
передано через „пол«вьный“ (л. 143); в Іпатському літопис- 
ному спискові під 1291 роком оповідаеться (очевидна річ, за 
малоруським оригіналом XIV віку) про „самострѣлы колово- 
р?еткыи“ (стор. 615 =  ,,коловоротьныи“); у галицькій Зудечів- 
ській грамоті 1413 року'2) соляна яма, або-ж „сблка“, пи- 
шеться і „с?блка“ (тут буква ѣ =  і); у буковинській грамоті 
1436 року е „на-/т:ы іѣ“ замість „на-отколя“ (сьогочасне 
„на-в»'дк»ль“, „на- вщкіля“); у киѴвських жидівствуючих пам‘ят- 
яьках з кінця XV віку буква и (або часом ь/) на місці о не 
рідкість.

а) Той варяг, який перекладав Костянтинові Багрянородномѵ наз- 
ви Дніпрових порогів, десь певне найкраще тямив лиш говірку столич- 
ну, киТвську. I коли він поясннв імператорові, що ВоиХѵ. Прах мае івн- 
значати по-варязьки Варобфорос =  Ваі аГогз, або поріг хвилі (мовляв, щось 
ніби „влъны прагъ“), то виходить, що фонема „вг/льный“ (замість „воль- 
ный“) була в Кніві X  віку ще чужою.

2) Про дату ціеі грамоти (1413, ане 1421, якбув гадав Головацький) 
див. у Розова: Южно-русскія грамоты (К. 191 <), ст. 82.



Близько того - таки самого XIV віку затвердло мр. 
е, цеб-то, напр., дэвніші фонеми „небо“, „дерево“, „будемъ“ 
південно - руська людність рішуче почала вимовляти як 
„небо“, „дер^во“, „будем“ (із твердими приголосними н, 
ду р  і т. и .а). Отаке затвердле е , як воно на собі не мало 
наголосу, могло плутатися з ненаголошеним ы, ба навіть 
иноді з ?/ та о („мы будг/мъ“ — дуже звичайна форма в буко- 
еипських грамотах ХІѴ-ХѴ’ віку; „бозо льсти“ в Вислицькій 
грамоті 1393 р. =  „безо льсти“).

Взггал: можна сказати, що в XIV віці мр. мова дооб- 
разувалася геть до краю; мр. мова XIV віку, в тих своііх 
говірках, котрі тоді встигли розвитися найбілыпе, це вже е 
сьогочасна украінська мова. I  далыпа історія мр. мови, у 
ХѴ-ХѴІІ віках, зійшла тільки на те, що розвиті говірки 
впливали на нерозвиті, що архаічні говірки випіралися щ о- 
раз далі й далі з півдня на північ, до глухих закутків По- 
лісся, де останки архаігчноі мр. мови не вмерли й до сьогодні.

Білоруська та великоруська мови так само геть дообра- 
зувалися в XIV віці (навіть акання впробилося), і обопілъ- 
ний контраст оштх трох східньо-слов‘янських паростів висту- 
пив тоді з повною рельефністю, вже всім навіч. А період 
ХѴ-ХѴІГ вв., що його малоруси та великоруси перебули 
серед надто неоднакових умовин історичних, цілком роз‘ед- 
нав іхні мови в с л о в а р н о м у запасі, ще різкіщ побіль- 
шивши таким способом іхню несхожість між собою. ’

За те спільне пожпття в одній литовсько-руськіи дер- 
жаві дуже з‘еднало малоруський словар із білоруським. I 
мабуть чи не в лексичній схожости малоруськоі та білору- 
ськоі' мови лежить найголовніша причина того факту, ща. 
декотрі австрійські філологи (Міклошич, Огоновський) ува- 
жають білоруську мову за ларість малоруську, тоді як фак- 
тично білоруська мова значно ближче шдходнть до акаючо* 
великоруськоі мови.

112 В  XIV В. ^КРАЛНСЬКА МОВА_ ДООГРАЗУВАЛАСЯ ЗОВСІМ

^  Оте, що велнкоруським альфабетим треба було б написатн: внэ- 
бо“, ^дярэво1*, „будэм", і т. д.



VI.

3 літературноі історіі украінськоі мови.

За давніх часів літературною мовою південних русів була церковно-сло- 
в‘янська, і украінські елементи проходили в ню лиш частково. Гра«юти 
ХІ\-ХѴ віку; жидівствуючі шісання XV віку і протестанські XVI віку. 
Мішаяе „язичіе** часів уніі ХѴІ-ХѴІІІ віків. Найстаріші записи живоТ, 
чпстоТ мови: пісні XVI віку та інтерлюдіѴ XVII віку. Простонародність 
робиться девізом для нового украТнського письменства з кінця XVIII 
віку. Так званиЁ „шевченковскій языкъ-. Остаточна перемога найчисті- 

шоі простонародньоі мови в письменстві російськоТ УкраТни.

Змагачня літературно користуватися мр. мовою в і‘і чисто - 
мѵвигляді без будь-якоідомішки—це вже риса новітня, яка 
свідомо йде, власне кажучи, допіро з кінця XVIII віку.

За давньоі давнини, відкоіи Володимир Святий та 
Ярослав Мудрии завелп грамотність, літературною мовою 
для південноі' Русті зробилася чужа, церковно - слов‘янська 
(болгарська) мова, спільний письменський орган геть усього 
православпого слов‘янства, Живі південно - руські елементи 
могли вдиратися до письменськоі церковно-слов‘янськоі мо- 
ви тільки проти волі писаря - русина. Літописи (Начально- 
Киівський ХІ-ХІІІ віку, та й инші), поетпчні пам‘ятники 
на зразок чернигівського „Слова о полку Игоревѣ" XII в., 
обихідні ділові документи (грамотя) та канцелярські акти 
виявляють иноді надто сильну, живу південно - руську сти- 
хію, але й то—побілыпе лексичну та синтакти чну.

^ресь жидівствуючпх XV віку, з іі південно-руськими 
перекладами з жидівськоі Бібліі, та протестанський рух
XVI віку, з декількома перекладами ^вангеліі на мову пів- 
денноі Руси, позначилися в письменськм* мові тим, що до
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не'і допущено було ще білышій приплив простонародности. 
Але головна познака мр. мови—і"і фонетика—виступае і в 
цій перекладній літературі без порівняння не так ярко, як 
цього можна б було чекати од сектантів: гальмом являвсь з 
одного боку отой-таки непереможний авторитет церковно- 
слов‘янщини, а з другого боку—небажання писарів ступатн 
цілком різко на шлях такого самого розриву ще й з тра- 
диційною мовою білоруських великокняжих канцелярій.

Далі, багате письменство ХѴІ-ХѴІІІ вв. з періоду 
боротьби проти уніі, коли спільні релігійні інтереси сполу- 
чували православних малорусів і православних білорусів в 
одне тіло, так само не користувалося чистою малорущиною; 
граматика Мелетія Смотрицького 1618 року по-просту аж 
узаконювала панування церковно-слов‘янсько'і мови, при- 
наймні теоретично. А вже ж ще до лексики, то письменство 
цее вжіівало особливоі мішанини, аж надто незграбного 
жаргону („язичія“ за пізнішою термінологіею), де неорганіч- 
но зливалися до купи елементи церковно-слов‘янські, поль- 
ські і малоруські (вони рівночасно й білоруські).

Найдавніші пам‘ятнпки,писані чистісінькою малоруською 
мовою, а ,не отаким язичіем, це записи народніх пісень 
ХѴІ-ХѴІІІ віку, драматичні жартівливі інтерлюдіі з почат- 
ку Х^ II віку (Гаватович, та инші), вірші ХѴІІ-ХѴІІІ віку. 
Густо-часто писано іх буквами лагинськими, а не священ- 
ною церковно-слов‘янською кирилуцею. 3 отакоі простона- 
родньоі літератури ХѴІІ-ХѴІІІ віку, підо впливом теж ідей 
західньо - европейського романтизму XVIII віку, виріс на 
Наддніпрянській Украіні отой язиково демократичний літе- 
ратурний рух, що його виразником зробилися Котлярев- 
ський і инші талани. Рух цей у своему народолюбстві пе- 
ревів із повною послідовністю принціп: користуватися украін- 
ською мовою в II непідробленому, живому вигляді, отак, як 
нею балакають прості люди.

Шевченків геніи трохи був надламав силу оцього прин- 
ціпу, а саые в словарному погляд:. Шевченко, захопившися 
слов‘янофільством, виходив з ідеі', що краінський письмен- 
ник повинен вибіратн із словарноі скарбниці живоі укра-
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інськоі мови переЕажно такі елементн що іх моглн - б зро- 
зуміти по змозі геть усі слов‘яни, і повинен він, наскільки 
це річ можлива, не брати тих украінських слів (хоч-би и 
дуже звичаиних), котрі могли-б являти собою будь-які труд- 
нощі для рештн слов‘янства. Щоб украінську мову краще 
розуміли всі инш: слов‘яни. Шевченко широко користувався 
так само словами церковно-слов‘янськими, біблійними. Що 
правда: Шевченкова мова не пересіавала через те бути ду- 
же художчьою малоруською мовою, та все ж таки в Шев- 
ченка виявилася вкраінська мова лиш так, як у прекраснін 
мармуровін білій статуТ виявляються риси живоі людипи,— 
без тіеТ колоритности, якою виблискуватиме живописний 
малюнок, і без тіеі детальноі точности, яку може дати фо- 
тографш.

Після Шевченка украінське письменство з рішучою 
безповоротністю провело демократичнішее правило: отак, як 
говорнть простий нарід на ^ краіні—так треба точка-в-точ- 
ку й писати, не поступившись будь - якими особливостямп 
його мови та не приносячи іх у жертву для спільно-слов‘ян- 
ського взаімного зрозумінчя. Оцей принціп: нехай письмен- 
ська мова буде украінською цілком геть, у-край!—і до сьо- 
годр. свято визнаеться в украінському пшъменстві.



Літературна мова Галичини XIX віку.

VII.

Впливи давнього актового „язичія" на гаи тьке письменство навіть у 
XIX віці. Добра сила од письменства російськоі Украіни. з 1830-х років; 
чим раз більші намагання галицькі зблизитися з „украТнщиною“, особли- 
во сильні в кінці XIX віку та в XX віці. Чому для російського украТнця 
галицьке письменство дихае чимсь чужим? Неможливий галицький пра- 
вопис іще більше відчузкуе галнцьку письменську мову од загально-

украТнськоі.

Трохи по-инакшому одбулося витворення письменськоТ 
мр. мови в Г а л и ч и н і .

Одірвана наприкінці XVIII віку од опрочоі УкраТни та 
й прилучена до Австріі, Галичина була зберегла для пись- 
менських цілей те саме польсько-малорусько-церковно-слов'- 
янське язичіе, яке вживалося в галичан та й у инших ма ю- 
русів перед розділом Полыці й прилученням Галичини до 
Австріі'. Оце жаргонове язичіе, хіба ще иноді з несмачною 
домішкою елементів із псевдокласичноі російськоі мови Тре- 
дьяковського, Ломоносова та Державіна, незабаром-таки пі- 
сля прилучення Галичини до Австріі зробилося органом 
найвищого навчання на львівському універсшеті, ьідколи 
Йосиф II одкрив там катедри для русинів, а так само ста- 
лося воно органом для юридичних галицько-австріиських 
відн оси н.

3 1830-их років продерся до Галичини, та вже не пе- 
реставав продиратися й далі, вплив од живого, демократич- 
ного украТнського письменства з його яскраво-простонарод- 
ньою мовою. Тоді й галицькі русини почали черпати літе- 
ратурну силу із мови свого власного мр. галицького просто-
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го люду, або-ж прямісінько нлслідували чисту мову над- 
дніпрянськнх письменннків, особливо схиляючися перед 
Шевченком. Під кінець, здебільшого на початку XX віку, 
галичани рішуче засвоіли собі навіть імення „укра'інш“.

Та цілком позбутися пережитків од язичія та й геть 
утікти од його антинароднього й штучного впливу галича- 
нам-інтелігентам не пощастило ще й по сьогоднішній день. 
У галицько-малоруській літературній мові самісінька етимо- 
логія (склонення та спряження) дійсно малоруська; синтак- 
снс і фразеологія—ті самі, що й у польській літературній 
мові, цеб-то не раз дуже антималоруські; словарний мате- 
ріял мови галицького інтелігента так само захаращеннй по- 
лонізмами, а поруч з тим мае чимало незграбннх церковно- 
слов‘янізмів, почастн н росіяшзмів; не перебуваеться вона н 
без саморобних, на-ново кованих слів. Завсідн, з найпершого- 
таки погляду, одразу можна сказати, не помшіивпшсь, хто 
писав якусь сторінку: чи галицький руснн, чи російсько- 
підданпн украінець,—відчуваеться приблизно така несхо- 
жість, яку може відчувати російський читач між мовою 
Пушкіна і тредьяковщнною. Діялектологічна неоднаковість 
тут мало мае ваги. Проста людність на Поділлі балакае та- 
кнм самим наріччям, навіть такою самою говіркою, якою ба- 
лакають прості галичани; і разом з тим геть усе те, що на- 
пише подоляніш (напрнклад, Свидницький, Руданськнй, 
журнал „Світова Зірниця“) воно рідьесеньке і для наддні- 
прянця.—а в галицькому писанню наддаіпрянець почувае 
щось чуже. До того, галичани ще й ортографію своеі гэ- 
лицькоі мр. мови всю збудували базуючись на особливостях
і на граматичних траднціях мови польськоі, а не укрэінсь- 
коі. Ось через вішо дотенерішня галицька ортографія вра- 
жае нас своею дикою антинауковістю; а галицькі русини не 
помічають іі тільки через те, що і"і взаконено через Тхні гім- 
назіяльні граматики (наприклад, проф. Смаль-Стоцького>

Таким чином галичани, котрі належать до „украінофі- 
лів“,—хоч би й з якою впертістю називали вони свою мову 
,.украінською“, мають ще багато зробитн для украінізаціТ 
своеТ письменськоі мови. I найперше, що Ум треба вчиннти—
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це одректнся безповоротно од своеі шкільноі' ортограіѣіі. Вона 
бо затушковуе характеристичні особливості украінськоі ви- 
мови; вона витворюе цілком фіктивні слова (наириклад, за- 
мість одного слова „боятимуться" галичани пишуть, або 
досі були писали, аж три слова: „бояти муть ся“, що 
з поміж них ані одного не знае украінець окроме)г); вона 
робить для украінця галицьку книжку чимсь чужим навіть 
із зовнішнього вигляду,—опріч усіх инших своіх рис.

5) Правда, ще ми побачимо, що з часів революціТ, відколи Укра- 
Тна обернулася в самоетійну республіку з штенсивним національним 
життям, почали й галичани (принаймні, певна частина гэличан) писати 
отакі слова по наддніпрянському, вкупі, а не одрубно.



Взаімовідносини обох літературних украѴнських мов: 
наддністрянськоГ і наддніпрянськоГ.

Царський накаэ вигнав украУнське письіменство з меж російськох Укра- 
Тнн до АвстріТ, і воно там набралося декотрих рис, що відчужили його 
од мови наддніпрянського простолюддя. Поворот украТнського пнсьмен- 
ства на ВкраТну після 1906 року і реакція проти „галичанства". Невдатні 
чамагання М. Грушевського прищепити Наддніпрянщині х^алицькѵ інте- 

лігентську мову, як обов‘язкову в письменстві.

Н& жаль, деякий недобрий вплив галицька письменоька 
мова зробила і на мову російсько-украінську, тобто наддні- 
прянську.

Після наказу 1876 року, що ним заборонено украінське 
письменство в межах Росіт, спільно-украін^ьким літератур- 
ним центром з необхідности зробився Львів у Австріт. I так 
справа малася аж до 1906 року. На протязі оцього 30-річ- 
ного „полону вавилонського" не одну рису галицького лі- 
тературного жаргону засвоТли собі й декотрі письменники 
з УкраТни російськот, переважно наукову термінологію (а іі 
в Галичині викували ніби з навмисно-карикатурною жаргон- 
ністю). 3 одного боку таке засвоення галицьких термінів 
одбувдлося серед наддніпрянських письменників навіть ціл- 
ком непомітно й добровільно; а з другого знову боку га- 
лицькі русини, почуваючи себе в Галичині повноправними 
хазяТнами в справах друку, дозволяли собі безпощадно роз- 
правлятися з тими украінськими творамн, що до них заси- 
лалися. Не звертаючи жадноТ уваги на протести украТнців, 
галичани підправляли й Тхню прекрасну народню мову в
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дусі свого галицько-украінофільського зкаргону. Трапля- 
лося иноді так, що автор-наддніпрянин, побачиьши свос 
писання вже надрукованим у Галичині, брзнадійно заявляв, 
що мова того писання—то не його мова, а якась цілком чу- 
жая, що од неі' він одхрещуеться.

Од року 1906-го, відколи украінське слово здобуло в 
межах Росіі деяку волю, і відколи в КиТві, Полгаві, Хар- 
кові з’явилася своя місцева преса,—вона в одну мить ски- 
нула з себе галицьке ярмо. Газети „Громадська Думка*, 
„Рада“, „Рідний Край" й инші, не кажучи вже про беле- 
тристичні твори,—всі вони своею мовою і своім правописом 
були наочне, живе заперечення „галичанству*1.1  отоді стг.ло 
ясним для всіх, що, не зважаючи на одність імення „укра- 
інська мова“, фактично існуе не одна, але д в і  різні лі- 
тературні мові: украінсько - австрійська та украінсько - ро- 
сійська.

Чимало украінців почули небезпеку в тому, що, як 
справа протягнеться отак далі, то украінський народ, з етно- 
графічного погляду безумовно единий, може через неодна- 
ковість літературних мов розбитися на дві окремі націі, як 
це розбилися серби та хорвати

Декотрі діячі, наприклад, погалпчанений проф. М. С. 
Грушевський, добачали поратунок у тому, щоб російськ. 
украінці й галичани робили один одному обопільні філоло- 
гічні уступки (та переважно таки в бік галицькоі традиціі)
і таким чином нехай би виробили компромісовии, середній 
тип літературноі украінськоі мови, а правопнс нехай би 
прийняли шкільний галицький (аж по варварському анти- 
науковий;.—Аби нам не одцілитися, треба одд^шти „ся",— 
отак жартовливо зхарактеризував був хтось у Киіві право- 
писні намагання М. Грушівського, натякаючи на те, що він 
між иншим бажав би накинути украінцям і огидну дляних 
ортографію тияа „бояти меть ся“ замість іхнього ‘‘бояти- 
ме!ься“.

Алеж отакі спроби, хоч би й якою повагою користу- 
вався був особисто проф. Грушівськии, заздалегідь засу- 
джені були на неуспіх серед людности російськоі 3 храіни.
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I, наприкіад, той галицький журнал „Літературно-Науко- 
вий Вістник", що иого проф. ГруШхВський персшіс був із 
Львова до Киіва, не тільки що не вніс літературного об- 
еднання й однодушности поміж російськими украінцями та 
галичанами, бо навпаки—він зробивея в очах широкоі, се- 
редньоі украшськоі публіки чужоідним наростом, надо- 
кучливим паразитом та й тільки загострив непорозуміння.

3  боку декотрих украінських письменників, приміром, 
заслуженого белетриста I. С. Нечуя-Левицького, „галичан- 
ство“ викликало озлпблену боротьбу та фанатично-гарячі 
аапади. Напади тіі в дрібницях своіх можуть бути непра- 
внльні, але в суті своій вони безумовно мають повну під- 
ставу й рацію: украѵнець, який протестуе проти тогс, щоб 
украінському народові накидали малозрозумілу російську 
мову, повинен з неменшою завзятістю протестувати так 
само й проти малозрозумілого галнцького інтелігентського 
жаргону.

Вих.д із цього важкого становища може бутн тільки 
одпн: через те, що російська Украіна, в своему народолюб- 
стві, ні за що не прпйме штучного „галпчанства4-, дове 
деться гаяичанам очистити свій інтелігентський жаргон і 
цілковито прлнняти літературну мову росінськоі Украіни, 
засновану на принціпі близькости до народньоі мови. Дуже 
влучно сформулував оцю неминучість Б. Д. Грінченко, звер- 
таючись до галичан: „Нашу літературну мову ви розуміете, 
а вашоі літературноі моьи ми не розуміемо,—виходить ясно, 
хто за ким мае піти“. Додати можна. що в загальному числі 
украінськоі людности галичани становлять ледві одну шосту 
[1 б] частину, і не випадае, щоб 5/б людности пристосову- 
вали свою мову до нецентральноі 1Ів; справа може відбутися 
тільки навпаки.

Здаеться, уже й сами галичани приходять до переко- 
нання. що инакшого виходу немае. Перед війною 1914 року 
було порушено питання иро скликання загально-украін- 
ського з‘ізду філологів, щоб упорядкувати норми літератур- 
ноі мови. Після війни. як Украіна зробилася самостійною 
державою і впровадила в державне життя свою наддніпрян-
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ську мову, ми бачимо, що тая мова робить безперечний 
вплив і на Галичину, так само як прищепляеться в Гали- 
чііні і офііт.Ійнпй украінський правопис. Надруковані у Львові 
1922 року: „Правописні правила, приняті Науковпм Това- 
риством імени Шевченка“—уже не різко одстудають од на- 
друкованих у КиТві 1921 року „Головтщих тіравил укра- 
інського правопису", що іх видала ВсеукраТнська Акаде- 
мія Наук.



IX.

Б і б л і о г р а ф і я .

Головні підвалини для дослідів над історіею украін- 
ськоУ мови иоклали: 0. Потебня та П. Яхитецькии. 0. По- 
т е б н я —у своіх працях: „ 0  звуковыхъ особенностяхъ рус- 
скихъ нарѣчій" (1865, у воронізькпх „ФилологііЧескихъ  
Запискахъ") та в „Замѣткахъ о малорусскомъ нарѣчіи" 
(1870, теж у воронізьких „Ф илологическихъ Запискахъ“). 
А П. Ж и т е ц ь к и й - - в  „Очеркѣ звуковой исторіи малорус- 
скаго нарѣчія1 (Ки'ів, 1876; рецензія 0. Потебні на цей 
..Очеркъ“—у X X  присужденіи Уваровской преміи): б) в 
„Очеркѣ лигературной исторіи малорусскаго нарѣчія въ ХУП 
и XVIII в.“ (Киів, 1889) )̂.

В іхніх працях покладено було де-яку підватину й 
для наукового досліду малоруськоі діялектологіі. Оснівну 
працю даь К М и х а л ь ч у к (1877, у 7-ому томі етнографічних 
„Трудовъ" Чубинського, з географічною мапою говорів), а 
незабаром, особливо для галицьких говорів—0 м. 0  г о н о в- 
с ь к и й  у своіх „81идіеп“ (Львів, 1880).

Далі, цінний історичний матеріял із старо-руських 
рукописів XI - X V  е . видобув був на світ 0. Соболев -  
с ь к и й  у свотх „Очеркахъ изъ исторіи русскаго языка“ 
(КиіВ, 1884) та в „Лекціяхъ11 (4-е Еидання, Москва, 1907). 
Не хто, як він-таки, до купи позводив дані про малоруську 
діялектологію (у „Жпвой Старинѣ“, 1892; рецензія К. Ми-

х) Про первісну історію студій над украінською мовою (ще з пе- 
ріоду перед Потебнею та Ж^тецьким) цікаво й докіадно оповідае праця
I. Галюна в IV книжці „Оаписок Іст.-філ. Відд. > кр. Ак. Наук".



хальчука в „Кіевской Старннѣ“, 1893) Але матеріяли тіі' 
0 . Соболевський освітлював аж нрдто одьобічно, тенденційно, 
частенько замовчуючи про ті дані, які для нього були не- 
бажані, а до того в і е , принціповий ворог украыству, навіть 
елементарно не знав живоі украінськоі' мови.

ІІого помилки та недогляди викрнв бувпочасти П. Л.и- 
тецький в другому своему „Очерку“ (1889), а білып—уче- 
ник Житецького А. К р и м с ь к и й  у „Погодинской гипо- 
тезѣ“ (1904), „Критеріях" (1906) та „Древне-кіевскомъ го- 
ворѣ^ (1906). Далі, на підставі матеріялу, наново зібраного 
із старих пам ятників, склав А. Кримський свою історичну 
г Украинскую грамматику" (Москва, 1907-1908). Щоб лекше 
було здобуватн матеріял із живих людських уст, випущено 
було книжку: К. Михальчукъ и А. Крымскій, „Программа 
для собиранія особенностей малорусскихъ говоровъ‘* (Спб., 
1910, видання Російськоі Академіі' Наук).

Базуючись не так на стародавніх рукописах, як на г^рунті 
загального індо-европейського порівняльного мовознавства, 
напнсав свій „Очеркъ древнѣйшаго періода русскаго языка‘* 
акал. 0. Ш а х м а т о в  (Спб., 1915 =  11-й випуск академічноі 
Знцііклопедіи славянской филологіи) і декілыгн иншнх ана- 
логічних ираць.

За найновіших, революційннх часів вийшлл в світ на- 
укові оглядн, що ставили перед собою завдання служити й 
для школи. Один—це невеличкий „Короткий нарис украін- 
сько; мовни 0. С и н я в с ь к о г о  (?-е вид. «&арків, 1918). Др}'- 
гий, значно більшпй—Ів. О г і е н к а :  „Курсъ украинскаго 
языка“ (Киів, 191о, 2-е вид. 1919 року з доповненнями); це 
дуже змістовна праця, де сучасну граматику викладено 
иовно й наглядно і де даеться історична пгрспектива (що 
правда, иноді аж надто не безперечна).

Діялектичну працю Михальчукову та Соболевського 
продовжуе „Опытъ д і а л е к т о л о г и ч е с к о й  к а р т ы  рус- 
скаго языка, съ приложеніемъ очерка русской діалектоло- 
гіи. Москва, 1915. Составили Н. Дурново, Н. Соколовъ н Д. 
Ушаковъ“ (=„Труды Московской Діалектологической Ко-
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миссіи, вып. Vй, відбитка з „Русскаго Филологическаго 
Вѣстника", т. 74).

Ш к і л ь н і  г р а м а т и к и  е двох сортів. Одні—задля 
галнцьких шкіл (абсолютно не придатн1 для російськоі' 
УкраТни)—як от, Ом. О^оновського (Львів, 1889), С. Смаль- 
Стоцького (1893, 2-е вид. 1907; філологічно переробив віч 
п по німецьки—Відень 1913), В. Коцовського та Іл. Огонов- 
ського (Львів, 1911). Цілком у галицькому дусі та ще й 
якимсь нерозбірно-індивідуальним стилем складено й „> кра- 
Тнську граматнку“ проф. 0 . Тимченка (КиТв, 1907, 2-е внд. 
1918). Не так для галичан, як для украінців наддніпрян- 
ських, нанисав галичанин В. С і м о в и ч  свою докладну, 
повну цікаыіх спостережень, засновану переважно на мате- 
ріялі наддп: прянськім ..Граматику украінськоі' мови для 
самонавчання та в допомогу шкільній науці" (2-е вид. Лпц. 
1921; 584 ст.).

Для потреб російськоі УкраТни найдавніш вийшли ко- 
ротенькі граматики Г. Ш е р с т ю к а  (ІІолтава, 1907, 3-е внд. 
Киів, 1917) та П. З а л о з н о г о  (КиТв, 1906, 3-е вид. 1917). 
Безмірно краща (особливо в найостаннішому виданні)—гра- 
матика Ол е ни К у р и л о  (Киів, 1917 1918); нове видання 
друкуеться)г) і неповна, практично-елементарна—I в. 0  г і- 
е н к а (Киів, 1918). Мала б бути шкільною велика, повна добрих 
замислів, граматика Ів. Н е ч у  я - Л е в и ц ь к о г о  (Киів, 1914), 
та вона цілком невдатно виконана. А от той великий ^Курсъ 
украинскаго языка- проф. Ів . Ог і е н к а .  що ми його були 
вказали вище, буде цілком придатний і для шкільноі мети, 
тільки що не в початкових ші:олах, а в старших класах се- 
редньоі' школи.

В ѵсіх цих граматиках багато місця, як звичаино, од- 
таеться й п р а в о п и с о в і .  Дтя швидких правописннх спра- 
вок—Г. Г о л о с к е в и ч :  ^Правописний'словничока (4-е вид.
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г) Оіена Курило склала теж дуже корпсну кннжочку: „Увагн дс 
сучасноі літературноі мови“ (К. 1920), де підкреслюе найголовніші по- 
милки проти украінськоі фразеологіі, які часто можна зустріти в мові 
новітніх письменників, і показуе, яким способом можна тих помнлок. 
уникнути.
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К. 1922). Автор—член тіеі' правописноі комісіі в Академіі 
Наук, що видала академічні „Найголовніші правила украін- 
ського правопису“ (К. 1921).

С л о в н и к и  австрійських русинів: „Малоруско-ншец- 
кийа 0 . Ж е л е х і в с ь к о г о  (2 томи, Львів 1886) та гНі- 
мецько-украУнський словар“ В. К м і ц и к е в и ч а  (Чернівці 
19121. Словнііки наддніпрянців: украінсько-російський Б. 
Г р і н ч е н к а  (4 томи, Киів 1907-1909, з цітатами); росій- 
сько-ѵкраінський М. У м а н ц я  (4 томи, Львів 1898-1899, з 
цітатами) таС.  І в а н п ц ь к о г о  и Ф.  Ш у м л я н с ь к о г о  
(2 т о м іі, Вінниця 1918, без цітат, але дуже непоганий); есть 
іще один москов.-укр. словник, тільки коротшпй та й слаб- 
ший— Т и м ч е н к а  (Киів, 1897- 1899, 2 томи). Для істо- 
ричноГ мети придатні ^удуть і ,.Матеріалы для словаря 
древне-русскаго языка“ I. С р е з н е в с ь к о г о  Спб., 1890- 
1912)х). Окрім цих, білыпих, словників практичну вагу мае 
невеличкий „Словник украТнсько-московський“ В. Д у бр ов- 
с ь к о г о  (Кшв, 1905, 5-е вид. 1918) та його-ж таки відво- 
ротний гСловник московсько-украінський" (К. 1918).

Для науковоі т е р м і н о л о г і і  чимало попрацювалп 
термінологічні комісіі „Украінського Наукового Товариства4- 
в Киіві, що 1921 року зіллялася з Украінською Академіею 
Наук. Працями тих комісій уже видано низку тсрмінологіч- 
них словнпчків: ботанічний, хімічно-фізичний, медичний і 
т. н., а ще лежить в Академіі Наук ненадрукована низка 
инших таких словників. Доки Академія випустить у світ 
свій великий словник термінологіі правничоі, добре стане в 
пригоді полтавський „Москов.-украін. словник судівництва та 
діловодства'1, що вже видержав три видання (3-е вид. 1919;.

Велику допомогу дасть для всяких справок совісно 
складена бібліографічна прэця Ів . О г і е н к а :  „Украінська 
мова: бібліографічний покажчик літератури для вивчення 
украінськоі' мови. Порадник студентам, вчителям і всім тим, 
хто бажае найкраще вивчитдсь украінськоімови“ (Киів, 1918).

1) В Украінській Академіі Наук е спеціяльні комісіі і для скла- 
дання словника живоі мови, і для складання словника історичноі мови. 
Праця ведеться дуже енергійно. матеріял зібрано колосальний.



X .

Що таке украѴнська мова:— ,.языкъ“ чи „нарѣчіе‘?

В одних із перелічених праць уживаеться терміну 
,.укра'інська мова" (гязыкъ-), чи гмалоруська мова“, в дру- 
гих—гмалоруське наріччя" („нарѣчіе-). Того другого тер- 
міну (унаріччя“) не слід нам одкидати тоді, коли ми хочемо 
мати на увязі д а в н ю  едину праруську мову, що існувала 
в передісторичній добі. Отаким саме чином у російських 
університетах усі слов*янські мовн (чеська, польська, бол- 
гарська, сербська) офіціино називаються ,.славянскими на- 
ртчіями*, зважаючи на те, що колись існувала одна спіль- 
но-слов’янська прамова. Коли ж ми не історію пишемо, а 
гзро сучасність говорнмо, то единим путящим терміном оче- 
видячки буде т украі'нська мова“, гукраинскій языкъ“, так 
само як і „чешскій языкъ-4, а не „чешское нарѣчіе“.

Але взагалі суперечитися про терміни „малоруська 
мова“ чи „малоруське наріччя“ абсолютно не варто. Попросту 
аж часу шкода. Пересічний украінець не любить терміну 
,,наріччя“ мабуть найбілын тому, що царське правительство 
та його прдбічники, одмовляючись дати украхнській мові на- 
лежні Тй права, здебілыпа мотивували своі' утиски тим мірку- 
ванням, що, мовляв, грѣчь малоруссовъ этовѣдь и неязыкъ, а 
лишь нарѣчіе“. Тепер, відколи скинуто царське правитель- 
ство, отее мотивування втратило свою прикрість. Права укра- 
ТнськоТ мови на окремішне літературне життя та на державнг 
вживання засновуються не на чисто-філологічнпх міркуван- 
нях, а на реальній, пекучій життевій потребі. Отак, як мало- 
руську (інакше—украінську) мову дуже погано розуміе ве-
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ликорус, так само великоруську мову (інакше — російську) 
погано розуміе малорус. Відомий історик-словянофіл Мих.  
Пог^одін,  хоч як він бажав обрусити Украіну, щпро при- 
знавався, що малоруське та великоруське наріччя одрізня. 
ються одно од одного білыпе, ніж од инших словянських 
наріччів, ба навіть вірити не хтів, щоб вони належали „до 
одного родук х). А колп так, то вкраінська мова досягне 
всіх потрібних ій прав, незалежно од того, чи схоче хтось 
заринаючи в історичні глибпни IX  віку, звати украінеьку 
(як і російську і білоруську) мову „нарѣчіемъ11 ѵмерлого 
.,общерусскаго языка11 чи, базуючись на сучасному фактич- 
ному становищі, визнаватиме И за .самостоятельныіі языкъ*4. 
Покликатися для політичних заборон або привілегій на сиво- 
волосу старовину IX  в. — це ж виходить поклпка гися на 
,,загублену грамоту" або гратися словами, а не заглядати 
в суто-життеву, реальну істоту справи.

*) яМалороссійское и великороссійское нарѣчіе великіе филологи 
Добровскій и Шафарпкъ прпчисляютъ къ одиому роду, но я осмѣливаюсь 
думать, что онп разнятся между собою болѣе, чѣмъ между другнми". 
Днв. М. Погодинъ, ІІзслѣдованія, т. II, Москва, 1846, стор. 390.



}(РЕСТОМНТІЯ

3  ПАМ‘ЯТНЕКІВ ПЕСЬМЕЕСЬЕОІ СТАРО-УКРАІЕЩИНИ I I - Х Ш  в. В.



У в а г а .  В уривках з пвіс-ятників ХІ-го та Х І - Х І І  в. церковну 
букву ід и и  транскрпбу«мо через я, а церковну букву а  так і віддаемо 
через л. Починаючи з датованих пам‘яток X II в. обидві букви, і м і а ,  од-  
нлково транскрибуються в нас буквою я.

Иотовану церковну букву ге мн скріль віддаемо украТнською бук- 
вою с.



I.

Декотрі русько-слов(я н (м і слова та ймення в арабських істориків 
і геограФІв IX -X  в.

Під словом <Рѵс> (Русь) старі .арабські (точніш — попросту халі- 
"фатські) ппсьменнпки розуыілп варягів-норманів: а наших прабатьків, 
оцо над япми панѵвала « Р у с ь в о н и звалп слов‘янами (одн. <с к л а б і й». 
<с а клабі й>) .  Тількп-ж і всіх пншпх слов‘ян, і південнпх, і західніх, 
араби однаково звалп «скламіями»; через тв, коли ми зустрічаемо в ко- 
трогось арабського ппсьменнпка звістку про слов‘ян, <склабі"в» отгх. то 
не раз-у-раз можна бувае легко розібрати, чи до наших прабатьків треба 
ирикласти тую звісткѵ, чи, прпміром, до дунайськпх болгарів або до 
•чохііі. До таких невпразннх належпть указівка —

а) у географа и б н - Х о р  д а д  б е г а  IX  в. (844 - 848) 
■в розділі: Прозвання для царів землі» (= с т . 16- 17  лейд. 
тзид.): Цар римський (=візантійоький), що по простона- 
родньому зветься С{ей<?ар (=кес-ар), направду е басіль 
( = 8 с/.с̂ Х2о^). Царі турків, тибетців і хазарів — кожвн з них

......Цар склабіТв — ({и н аз  (=князь)-.
б) Абу-Ханіфа Д і н а в а р і й  (іеторик другоТ иолов. 

IX  в.), леид. вид., ст. 38: «[Олександер Макѳдонськип] пе- 
рейшов краіну Ром, простѵючи на схід сонця, далі він 
повів військо до землі с к л а б і і в  — і вони підхчлилися 
йому; — далі пішов з вШсы*ом у зем.ію хазарів — і вони йомѵ 
ітідхилилися .

в) географ и б н - Р о с т е  (бл. 903 р.), петерП. вид. ст. 
28: <<Між краТною пѳченігів і аль - Б  а д ж а н а к і й й е»= 
ІЬчшНізи, ІЬкн^гм) і краТною с к л а б і Т в  (=словсян) — десять
днів ходу...... Слов‘янський краи — то рівнина, повна лісів,
д е лгоди й оселилися'... У склабіТв робиться з дереза щось 
ніби глеки, де вони держать і бджіл і мед, і оте звѵть 
вони 'л-с-джъ ^)... Ст. 34: ччЩо-я: до Русі ( ар - Р ѵ  сіййе-»),

*) Д. Хвольсон, найпершнй видавець для пбн - Рооте (Сію. 1ыі9), 
читап ці букви (ст. 126), як у і и щ е »  (=вулік), ие визнаючи таквм 
-чином отут букву л за арабськпй член. 'Л спнтактичного погляду ч іен 
тут, справді, був-Ои зайвпй. Та низче, в ибн - Фадлана, ми побачимо 
лказівкѵ для инакшого способу читання.
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то вона — на одному такому острові, що навкруг нього — 
невелыке море ^)... У  русів е цар, що зветься х а с і а н  Р у е  
(=роусьскыи кдгднк),  і вони чинять військовіі  наекоки на скла- 
біів (^=слов‘ян)>.

г) Подорожній и б н - Ф а д л а н  922 р., в статті прс 
волзьких болгарів: Як иообідали, то цар загадав прине- 
сти и и т в о  з меду, яке вони звуть ’л-с-дж-у*>2)... «Цар 
оповідав міні, що по-за його крэіною, на віддалі трьох мі- 
сяців, сидить народ, на ймення В і с у  (— Вксь), де ніч — ко- 
ротша, нт*к одна година . В  статті про хазарів: Іжа в ха- 
зарів — то побільше риж та риба, а все иыие, що в них е 
надвозитьея до них з Руси (;Р ус"), з [волзького] Болуара 
та з Куябн ( :К у й а б е* =  Кыск* ) 3).

д) Культурнии історик М а с ‘ у д і й  у своіх «Золотих 
лугах (947), париз. вид., т. III, ст. 61: Склабіі’ (= с л о -  
в ‘яни) — 1'хні оселі в північыіх краях... Одно з 1'хніх колін 
колись мало владу [над усіма иншими], цар його звавсь 
М а д ж е к ,  а само коліно — В . л і н а н а . . .  Щ е е коліно, на 
ім‘я Д у л ь а б е  ( =  а цар іх  зветься В а н д ж -  
с л а в е: 4). Наііиерший помі;к царями склабіів — цар аль -  
Д ір  (вар. аль-Діра)^.

*) Но-арабсьпи «бохей[іа> (=здрібніла форма од «бахр>=море) може 
і«пзначати й озеро. Та тут, як впдко з цілого контексту, мова йде про
О.йвське море і півострів Тамань. Глово 'джезіра» (острів) часто визна- 
чае і нівострів.

2) Вюстенфелг.д, впдавсць географічного словнпка Якута X II - 
XIII в., де ибн-Фадланові статті всі й кістяться (в тт. I—II), чптаег 
•'аль-саджу» (точніш: 'аль-саджьуі, Со дж в арабів мняке) і Рважаь саль» 
за арабськпй член. За нпм іде білышша арабістів, у тому числі А. Гар- 
каішй ѵ «Сказаніяхъ мусульм. писателей о славянахъ п русскихъ» (Спб. 
1870, ст. 87 та 261). Окрім впмовп «саджу» («саджьу*) можлпва й вимова: 
«содж[ь]у>, <:спдж[ь]у>, садж[ь]ѵ>, «содж[ь]\ѵ», :с п д ж [ ь ]\ ѵі ( = г о ч ь ?  ш м ь ? ) .

*) I в Костянтина Багрянорідного: Кюя(3а. буквою а. Та араб- 
ське « не с чистпй звук а, він е довге й, тоб-то наближаеться до е.

4) Тепер більше схпляються по дѵмки, що мова в Мас‘удія йде 
нс про пашпх Волннян та Дѵлібіь, а про якпхсь г.лов‘ян західніх, надто 
—чехів. Дпв. прпміром розділ: 'Племена славянъ у Иіасудрг> в книжці 
Фр Вестберга: «Комментарій на заппскѵ пбнъ-Якуба (96о) о елаЕянахъ- 
(=західніх)>, Снб. 1903, ет. СО-61 (впд. Рос. Ак. II.).
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е) Географ І с т а х р і й  (бл. 951 р., вид. в Лейдені): 
Р у с  — трті коліна; з них одно — близче до Болгар, а цар

сидить у місті на ім‘я К у й а б е ^  ( = К ы е к х ) .

ж) До цих лпппсок з арабомовних ішсьменнпкін Гздобілына персіі? 
зроду) додаймо вшшску з перськоТ *3біркп опопідань», що наппсав перед 
1'228 роком ‘0  в ф і й \ північній Інт,іТ; замолоду жив віг у північній 
ПерсіТ в Хорасані, учивсь у Бухарі, був 1204 р. в Харезмі (= Х ів і) *). 
Про русів він пише в IV чаетині, розд. 16 (л. 365 об, рукоп. Брпт. М>а.) 2).

Року гиджри 300 (_912) вони пороОилися христі-
янами... Але далі, як Ум стало ва:кко жити, почаіи вони 
хилитися до ісляму, щоб статися мусулманами: приводом 
було в них башання здобути право на гра&іжні свя- 
щенні походи. В о н іі послали посланців до харезмнтаха 
(— хівінського володаря). БѴло тих посланців четверко, з 
родичів [руського] володаря ( падишаЬ: ), що панував геть 
самостійно: а прозвання йомѵ було б у л а д м і р  ( В о ю -  

димир), — отак як царя туркестанського прозивають *ха- 
^ан», а болгарського <-б.лтавар ...

Одя перська звістка X II в. про Володимирові <посольства по віру>, 
позпчена очевпдячки з якогось давнішого ди;ерела, цікава тим. шо в 
иій подасть*‘я й н а з в а  руського князя8), та гае й мабуть чн не в нов- 
ноголосній формі, бо перське напие-ання ‘Буладмір? либонь віддак со- 
бою живу руську повногслосну вимову -Володимир; ,  а не кннжну 
<Владпмиръ* *). Навпаки, в написанні «б.лтаварг, яке відоме і з пбн- 
Фадлана X в., проб) вали були добачнтп ще й неповноголосну форму того 
ѵк таки самого ймодйі: <Владпмпръ>, або й чисто варязьке ім‘я <ВадІде-

*) Днв. оппс. перс. рукоппсів Брит. Музею Ріё, т. II (Лонд. 188ГХ 
ст. 740

2) За петерб> р.зькими рукоішсамз видав і навіть повністю переклав 
ло російськи відносне місце з Овфія В. Бартольд у «Запискахъ Вост. 
Отдѣіенія Ими. Русск. Арх. Общ.->, т. І\ (1895), ст. 263-  204.

з) Всі ннші мусулманські письменннкп, як торкаються хрещення
Русн, зовсім не називають руського князя на ймення. Днв. напр. у 
всесвітнього історнка ибн-аль-Асіра (.1100 - Г232), егпн. вид. 1290 ( =  1873)
р., т. IX, ст. 16 (під 374 -985 р.).

*) Тгаліу .шбонь-, бо не впкліоча‘"ться здогад, то  форыу <Була-
дмір> могла підказатп східньомѵ письменнпкові його-ж-такп рідна нерсь- 
ка ыова, або близько відома йому мова турецька. Ат;же <булад> визнача 
і по перськи і по турецьки крицю (так і в нас <булат>), а в другій по-
аовині того напнсання <Буладмір> не вал;ко було-б підозріватп або 
*емір>, «мір> ( -  кнНІ), або іце кращ<> — <чемір> (— залізо).



134 УРИВОК 3  КОСТЯНТИНА Б АГРЯНОРОДНОГО.

мар»*). А дехто, додаючп до кінцевоТ араоськоТ букви цього елоьа одну 
точку, радив читати і не «блтавар», а <блтаваз> і розуміти під цим на- 
ннеанням гіпотетичне слов‘янеьке слово 'владавець-. Поле гіпотез — 
краю не мае8).

й.

Уривок з Костянтина Багрянородного.
К о с т я н т и н  Б а г р я н о р о д н п й  (Порфірогенег, 905 - 959) — візан- 
тійський імператор. -За його-то правління рѵсп під проводом Ігоря зро- 
бпіп Г>улп напад на Царгород, — напад нещаеливий, як за це свідчить 
Ігорева ѵмова з грекамп 941 року; за його теж правління кн. Ольга прп— 
Ѵздила до Царгороду й тут охрестнлася. Правптель з нього був аби-який 
державні сиравп скндав він на жінку та на своіх міністрів, а сам по- 
більше займавея мпстецтвамн та на>ками. Він не тільки иншиі підбивавг 
на літературні зайняття, а й еам оддавав своі’ снли лііературній праці. 
Иого перові належать історпчгі праці («Про церемоніі на імператор- 
ському дворі>, «Про темш =  гѵберніі, й особлнво Про наі»оди» »бо «Як 
управляти держлвою»), важливі не для еамоі" Візантіі, ба й для УкраТни- 
Русі. Поданий нжжче урпвок із , звичайно грецького, трактату «ІІре на- 
родп>, що йомѵ даюіь латпнськнй заголовок: а<1тірі?ігап(1у ішрегіо»г 
мап вагу не тільки для нашоі історіі, а і для мовп, бо наводнть грець- 
кими буквамп як варязькі («руеькд»), так і ііраѵкраінські (■■слов‘янські»)- 
назви для дніпрових порогів тя р\ських міет і племін. Передруковуемо* 
мп його з Грецькоі Патрологіі Міня (Раиоіо^іа^ сигзіаЯ сотріеіцз... 
Негіе^ ^гаеса ройіегіог. Тоти8 СХІП, стор. 169 - 178). 3 розвідик, прп- 
свяченпх аналізові цпх назв, варто зазначитп акад. Всев. Мі л л е р а  — 
«Наоііанія Днѣпровекихъ пороговь ѵ Константнна Багрянороднаго (в- 
«Древностяхь—Трѵдахь Имп. Моек- Археол. 0-ва>, 1875, т. Т) і рогділ-
II у лекціях видатного лінгвіста В. Т о м с е н а «Начало русскаго госу- 
дарства» (по-російськи переклав Аммо н  у московеькнх Чтеніяхъ въ
О-вѣ Исторіи п Древностей Рое., 1891, або найновіш.1: «Бе зкашііпа- 
ѵька Оп^ргпапн*п> II і п п і н Г а (Гельсінгфоре, 1910 — «Зіийі^гі ХогіНяк

П1о]о§і>).

*) Порівн. С. КгаЬп: ІЬп-НозхІап-:-: В»гісЫо ііЬ*г <1іе Кизвеп. Спб- 
1823, ст. ЬТІ, впноска 2.

а) А. Гаркари: Сказанія мус. писагелей о славянахъ и русекихъ* 
(Снб. 1870), ст. 106.
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К е ср а  \ а  с о ѵ Ѳ'.

Пері ^(оѵ ат:6 Т7)с Рсьаса': 5р/о|ліѵ(оѵ 'Р ш с  тсоѵ
[іоѵі^и&оѵ гѵ Ко^ѵстаѵтсѵоотсбАзсІ.

"О тс х а  о:“ 6 тѵ^с |$со ' Р < о с с а ?  {хоѵ оуо Х а % а т Е р )г6 {ігѵ а  
г ѵ  К о ^ ѵ ст а ѵ т сѵ о у ^ о л гс , г с с і  ( іг ѵ  аж б то б  X  | {х о *у а  р о а  с , 
г ѵ  о> -  ср е  ѵ 5 ОіС & )ч а  ;3 о с 6 усос 1 Т Т ш Р а р /о ѵ т о ^  
'Р с о с с а ^  г 'л а Ф з ѵЕТо. Ь с с і  о г  х а і  йтго го  х а с г р о ѵ  г г р  М с -  
л с ѵ с с  х  а  ѵ, у.аі аж о Т  г  л с о 6  т  С а  ѵ х а с  Т  С г  р ѵ с т  <Ь т  а  ѵ 
у .а і д.т:о тоО В  о и с  г т  р гл  Ь г .  Т а б т а  оОѵ а ж а ѵ т а  5 са  то б  ато- 
та{хо й  у .а т з р /о ѵ ш с  Л а у а ^ р г о ) - * ,  у .а і г т :с с у ѵ а т о ѵ т а с  гаті 
тб  х а с т р о ѵ  хо К с о а З а ,  т г  зж о ѵ о {л а .'6 (ігѵ о ѵ  У  а  (л (3 а  т  с с. 
Ос $ г  су .ларос ос 'Лау.тсситас аО тш ѵ, ос К  р с ^  ч) т  а  с гц ѵ о с 
Х гто (ігѵ о с , х а і  ос А  г  ѵ С а  ѵ Ц  ѵ & с, у.а', ос /.осжоі I  % Л а  (3 с- 
ѵ с о с ,  еЦ і т а  $рг} аО тш ѵ у .о ^то о сс  т а  (іо ѵ о | о л а  І ѵ  т ф  тоб  
угс(ло)ѵо^ 'ласрф, у.ас х а т а р т г ^ с а ѵ т г с  а О т т ѵ , тоО у.асроО 
аѵ ссу о (х гѵ о о , ѵ;ѵсу.а бса/чоО-'?; 6 іт а т г т о ^ , г г -  т а -  тг/.г^ссоѵ 
о о с а с  Хс(хѵа« гс с а у о и з с ѵ  а о т а .  К а с  гт := с 5 ')  г х г с ѵ а  г ік ф а л -  
Х ооссѵ гсс  /т о т а ( іо ѵ  тоѵ Л а ѵ а ' . т р с ѵ ,  а ~ о  т«оѵ г 'л г :с г  о6,т«с

Р о з д і *  і  V

Про русів, як Тдуть вони на однодеревках-човнах з Руси до 
Костянтинополя.

Котрі човнп-однодерсики нрііл-^дять із зовнішньоТ Р у с н х) до Еон- 
стантинополя, — бувають поміж нпми і :  Н е м о г а р д и 2) [■ Новгорода], 
що в ній спдів С ф е н д о с т л а в ,  спн І н г о р я ,  князя Руси. А инш- 
знов — ідуть із города М і л і н і с к и [= Смоленська], і з Т е л і ю ц и 2) 
[  — Любеча], і з Ц е р н і г о г н  ( =  Чернигова], і з В у с е г р а д е  
[  — Вишгорода]. Ото-ж упі вонп пшвуть рікою Д а н а н р о и  [ — Дні- 
иром], і збіраються під городом К і о а в л  [ — К ы ебж ], що м а с  назв> 
С а м в а т а с .  А слов‘яни, ‘іхні даннпки, що назпваються: К р п в і т е Т и и  
[  == Крпвпчі] та Л е н ц а н і н п  [ =  Лл»чани?], та й инші слов‘яни по своТх 
горах вирубѵють зімовою добою однодеревки, обробль>ють Тх, і як на- 
дійде пора, що нотане дід, спускають Тх у поб.шзькі илеса. А що отакі 
[плеса?] впадають до рікп Д а н а п р у, то вони гакпм чиноы увіходять до

*) Тоб-то не з полянсько. I ѵси.
а) Дехто п п а ж а с, що (1 замість »  — і чШаЮть Еевогарда.

3; Догат1. ються, іцо І ЗЛСООтСа - ТО. Л соО ^гС а.
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еіс тоѵ абтоѵ ,тгога|і-6ѵ гсзір/оѵгас хаі аісіру&ѵгаі гіс то 
К і 6 (3 а, осаі сброоаіѵ еІЬ, тт)ѵ І'4арт7}ссѵ, хаі атгзілтшлойап/ 
о т а  еіс тоі)с Ты>с.  0 { $е Т ф с  ахаюіЭіа хаі |лоѵа таОта 
ауораСсѵтес, та тсаХаіа аот(оѵ (аоѵо|ол# хатаХбоѵтгс, ё$ 
аот(Ьѵ раХХооаі хаі 'іГЕХлас осаі сх,ар*лоос е?.<; аота, хаі 
Хос-тгас ургісие; к іоЖ і& оаіѵ  абта. Каі "Іооѵіоо |лтзѵо<; 8^а 
тоО ,7Гста{хоб А а ѵ г  -згр з<о<; а^охіѵоОѵггс хатсруоѵтаі есс 
то В^тетСе(5тз ,  огсгр еаті тгахшоихоѵ хс/атроѵ тсоѵ 
Т ( о с  Каі аоѵав-рои"і*лгѵог ехеіаг ілеурі д&р хаі тр^оѵ 
'уэдігр&ѵ, ^ѵіха аѵ хтгаѵта атсооуѵауЭчоаі тс |АОѴ' ?ала, 
тбте атсохіѵоос^ хаі хатеру^ѵтаі оіа тоб $ірт](лгѵ<Ь Д а - 
ѵ а т с р е м с  /ігота{хо0. Каі тгрсотоѵ |лзѵ еруоѵтал еіс тоѵ 
тгрштоѵ <ррау(л6ѵ тбѵ ет:оѵо|і.аС6(хеѵоѵ ' Есаоо- тг^ ,  о зр(хтз- 
ѵгбетас Т(оасаті, хаі 5ЬсХа(ЗгАіаті, Мт) -лосаааас  6 5е тоб- 
т о у  ѵрауі±ос тоаоотбѵ еаи  атеѵос, оаоѵ то тсХатос той 
ТСохаѵсат^рЬи* (лгаоѵ 8е аотоо 'тгітраг. еЕаі рсС^^аІа/, 
6^т4Хаі ѵтзс-(оѵ дЫуѵ &'7гоуаіѵ6(іеѵал. ІІрос абтас осѵ ёруб- 
(іеѵоѵ т^ 55(ор. хаі 'тгХ (̂Л(і.оройѵ, хахгс&гѵ атгоур (̂АѴіС6{лгѵоѵ 
тгрбс тб %ат(о (Хгрос, '^уоѵ (лзуаѵ хаі гророѵ а.7ГотеХеІ. Каі 
^ а  тоото (лёсоѵ абтсоѵ оі) тоХ(Л(оссѵ оі Т < о с  8іеХ9-гіѵ, аХХа 
'тгХтрг.оѵ ахаХшсаѵтес, хаі тоос (хёѵ аѵ&рштгоос ех4ЗаХ6ѵтес 
еіс тт̂ ѵ ^ р а ѵ , та  Хогтга тграуілата еазаѵтзс е:с та

самоі ріки і прибувають до К і 6 в и, а тут витлгають Тх, підвішують — 
і иродають іх русам. Р\ си к\ пують саысінькі кадуби, а тоді розбірають 
сіарі своТ однодеревки, забіраюгь з них весла і уклшчини й пнакше 
знадіб‘я * риштують ціТ. У червні місяці вонн, вирушаючи вкиз рікою 
Д а н а п р о м, прибувають д о В і т е д е в і  [ =  Вптпчева] — місто це пла- 
тить данинѵ русам. Гуртуються вони тут цва-три дні, поки поз‘Тздяться 
геть-усі однодеревки; тоді зновѵ рушають у дорогу і спускаються зга- 
даною рікою Д а н а п р о м .  Найпередше прибувають нони до першого 
порога, іцо зветься [н] Е с с у п і — а це впзнача по-руськв та й по-сло - 
в‘янськи: '‘не спи> [н* гхпи]. А його поріг заввужки буде такпй, який зав- 
ширшкп майдан-ціканістерій, а в середині його стирчать скелі високг, 
що виглядом своТм сі:идаються на острови. Вода, підходячи до цих-о 
скель і набігаючп вщерть і рпнучи звщтіля далі вниз, зчпняс великий 
іук і страх. I через це руси не зважуються ьроходпти чсрез Тхню се- 
рединѵ, а прпчалюють поблпзу, впсацжѵють людей на суходіл, а все 
инше знадіб‘я залишають в одподеревках, тоді голі налапують дно влас-
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[іоѵб^оХа, гГЭ-’ ойт(й& з^)[іѵоі то:с т:озіѵ аотшѵ ф-^Ха^айѵ-
ТЗС, І ѵ а  [17} ТІѴІ Г 0 0 3 *л р 0 ',3 (0  3 іѵ . Т о У Т С  5 э  -лОІООЗСѴ,

оі [ігѵ тглсораѵ, оі Зз (ііаоѵ, оі ок ѵш  г іс  " ‘»;ѵ «рйріѵаѵ  
[ізтс/. у.оѵтасиоѵ хсѵтоЗз^6;ізѵс:,. ха: іізто: то:аутг,с аттіаг^с 
а/лофг.ас оізр/оѵтал тоу "осоОтоѵ тзаотоѵ ^рау;і6ѵ, оіа 
тг^с усоѵіас у.аі т*^с б/О-^с тоО тсотаіісЮ.

1  Іѵг/.а -, 6іеХ^-(озс соѵ тосоОіСоѵ арау|іоѵ, тса/лѵ ат:6 
ст)с ^ р а с  аѵа.Ха;і[іаѵ6[ізѵо: томг ло»тй6с атгстзліооа:, ул/.і 
осатзр/оѵтас =іг тоѵ ётзроѵ 'роау;іоѵ тбѵ гтзслгуочзѵоѵ, 
Тозасаті [іеѵ, 0  6 /  3 о с аі, Ічла.^сѵсаті $з, 0  а а р о о у ѵ с- 
т: р а  / '  с-тгзо зр[іт;ѵзозта:, Тс ѵтуоссѵ тоО ^рау^юО. ѵЕат: 
ѵ.ахзсѵсс 6;юссс то) яргояхр, /а л з г с с  тз хаі <оа$:з,Іо6ос. 
Каі /гал г.ѵ зу.ра/оѵтзс т^ѵ лс?6ѵ ^іарсрассогс* та {іоѵссила 
ѵ.агкос у.аі тзрстзрсѵ. 0;юкос 5з с.зр/сѵтал у.аі тсѵ трітоѵ 
^рау;іоѵ тбѵ лзуоазѵоѵ Іл г л а  ѵ 9 р с* с зррл;ѵз6зта: ' :хХа- 
(зсѵсаті, ІІ/ос ѵра7 [іом. Еіг}-' оуто^с тбѵ тзтартсѵ ®рау[і6ѵ, 
тбѵ [ізуаѵ, тоѵ зт:сХзу6[ізѴоѵ То>аіат: [ізѵ, ;А з і г&л. р, 

-у.Ха^:ѵ:ат: 6з, N з а аг; т* 6с6т: ссолзбсоаіѵ оі тсзлзхаѵсс 
зсс та Хіѵ^арса тоО *рау[іоО. Еѵ тоОтго оііѵ тср *рау- 
•іф ахаХ(оѵсоё:ѵ агаѵта  з:с т'/]Ѵ уг^ѵ ор^бтзХсора, хаі зізр -  
уоѵта: о: (ор:а|ізѵо: аѵорзс ^илатт=:ѵ тт;ѵ ^:уХаѵ [ізт’ 
абтшѵ, хаі ат:зр/оѵта:, хол тас ^:уХас оуто: ? :а  тоус

н е м н  ногамп, щоб човнн не наскочнлн на яку скелю. II отак, пхаючи 
човни палпцями, одні підпихаючи ніс, дрѵгі— середину, а тіТ знов — 
керму, проходять з огакою велпчезною, як найпильнішою обережністю 
той першпй поріг, краем і б**регом ріки.

А як промннуть вони цей поріг, то, знову забравши тнх із сухо- 
долу, плчвуть да.ті і прнбунають до др>гого порога, що назпва^ться по- 
руськп ^ л ь в о р с і  [-=  НоІтГчгв], а по-слов‘янЬьки — О с т р о в у н і -  
г р а х  [ =  Огтрокгнми прлгх], а це ви зн ач ае : «острів иорога'. I цей по- 
ріг — такий, як перший труднпй і непрохіднпй. I знову, внсадовпвши 
людей, переирав.ілють однодеревки так, як нопереду. Оіак само прохо- 
дять і тротій поріг, що назипаеться Г е л а н т р і  [ =  сканд. ОеИашігі] — 
а це низнача ію-сдов1янськп: «гомін иорога». Далі так само й четвертий 
поріг, в<*лпкпй, іцо зветься но руськп А і ф а р  [иор. голанд. оу^ѵаг =  
іпусел], а но-слов‘янськп Н е а с і т  [  = і і е а с ы т ь ] .  бо на скелях цього по- 
рога гніздягься нояситп-пелікани. А на цьомѵ порозі вони геть-усі чов- 
нн нитягають на тверіѵ землю; тоді нпбрані людп виходять отбуватп 
сторожу коло них і олходя.ь; а сторОжу одбувають вонп 5езперестанк; ,
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П а т  Ч ѵ а х і т а с  аурбтгѵ^ «роХаттоочкѵ. Ос оё /літгсі т а  
'тграур.ата ахер Іусосс. гсс та (лоѵсІіоХа аѵаХа|36[лЕѴоц та 
»|оуарса (лвта тсоѵ йлбагсоѵ оса тоо <;т)роВ абта йіа^фа- 
Соузс, {ліХтжі с|, есос аѵ эдіХгкозі тоѵ ^рау(л6ѵ. Еіг)-’ оотсос 
оі (лЕѵ счрсѵтгс, оі бг хаі гіс тоос со(лоос ^астаСоѵтгс та  
аотсоѵ (лоѵо^оХа, есс то тсО ѵра.у(лоО ехгіг)-гѵ (лгрос &а(^х 
роиоосг хаі обт(ос рс7ттоѵтЕС аОта гсс тоѵ ,з:ота(лоѵ, хаі та 
4гета(лгѵта абтсоѵ Ь(лрХ'/}{Зос6(лгѵос. гіагруоѵтац хаі аоЭ-сс 
гѵатготгХгооссѵ. Л^гру6(леѵоі ёг гіс тоѵ т:г(і.7:тоѵ «ррау(лоѵ 
тоѵ ,ілгоѵо(лаС6(лгѵ5Ѵ Тшсслті (лгѵ В а  р о о ® 6 р о с, ЬхХа- 
(зіѵісті ое, В  о о X ѵ <зе р а у  ІГіо-сі (лгуаХ^ѵ Хі(лѵ7]ѵ аттотгХг:* 
'ТгаХс.ѵ гі^ тас тоО ъ0ш\хь0 усоѵіас " а  аОттѵ (лоѵ^оХа 
бафс^асаѵтес, хаг)-сос хаі гіс тоѵ ттріатсѵ ®рау(лдѵ хаі еіс 
тоѵ огбтгроѵ, хата) а(л6аѵоисс тоѵ гхтоѵ 9 рау’лоѵ, Хгу6(лг- 
ѵоѵ (лгѵ Т(осссті, А г а ѵ т ц  лхХа^іѵсаті йг, В г р о о т С? ) ,
о гсті.Вро:з[ла ѵгроО. Ічаі &а(гаіѵооа' хаі абтбѵ 6(лоі(ос* 
хаі ат;о тоотсо аісс^тХгЛсс. хаі ттрос т^ѵ ЩЬь\щѵ ^рау^бѵ 
тбѵ гттіХгуоагѵоѵ, Рсосссті (лгѵ, Й т р о 6 (?« о ѵ, Г%Ха(ЗсѵсстІ 
ог, ^ а т т р г Г т /  '* гр ^ ѵ го гт а ц  Міхрб; 'грау^.гс. Каі ^ар а і- 
ѵоѵгаі гйс то / г*р(лгѵоѵ -7ггра(ла тоО храрсоо, гѵ ф &а-

оберігаючнся од п а ц і н а к і й ц і в  [ = - печенігів]. Решта, внбрашаи г  
однодеревків усе, що там мають, суходолом переводять невольнпків у 
кайданах, мпль шестеро, аи; покн перейд)ть поріг. Тоді так само, хто — 
тягнѵчи волоком, а хто — переносючи на плечах своі однодеревки, пе- 
ретягують і’х на другпй бік порога, тут сиускають Тх у ріку, зносять у 
них свою поклажу, входять сами та й одразу одплпвають. Прнбувають 
до п‘ятого порога, що назпваьіься по-руськи В а р у ф о р о с  [ =  Ваги- 
Іог8], а по-слов'янськи В у л ь н і п р а х  [  =  ёольны и п^агх] —  бо кін- 
читьея він великпм плесом ]), і знову перетяіають своТ однодеревкп по 
краях ріки так, як на першому порозі і на другому, і доходять отак до 
шостого порога, що назпвэеться по-руськи Л е а н т і [ — Ыгі“іап(1і], а но- 
слов‘янськн В е р ) ц і [ — кьр^чь, вьрхчьи] — а це аначнть «кппіннч 
водп»а). I цей минають вони так само і плнв>ть од нього до сьомого по- 
рога, що назпваеться по-руськи С т р у в у н ,  а по-слов‘янськн Н а п р е з і 
[ =  напрАзи] — а це впзнача «уалпй поріг». I доходять до так званого

М Щоб підігнатп контекст до скандинавського <Ьаги> (= х в и л я , 
клхна). замість Хі(ЛѴТ̂ Ѵ ( — плесо, болото) читають ЙІѴТ̂ Ѵ ( =  вир).

2) Вьр-Ьти =  кппіти.
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'тгеркЬогу птЬ Тсосійс оі Х е р ю т о ѵ іт а :,  х а і  оі П а г  іѵ а х с г а і  

і х і  Х г р а ( о ѵ а ,  е*/оѵ т о  а у т о  т г - р а ч а ,  то  |і ,еѵ  т.кило' с а о ѵ  

тоО [таісс5р-о;і.:&о, то $ё Зфос атгохсгхо ёсос отоо хара- 
х о х т о о з г ѵ  о і бгрО-аЛіхоі, оа оѵ  х а і  ^ і і а ѵ ^ ѵ  с а у с т т а ѵ  тоО  

тд б е о о ѵ то й ' е ѵ & е ѵ  зУ .е іос . 'О ^ г ѵ  /з * і з іе  тоѵ  т о ю о т о ѵ  т  ,т: оѵ 

х а т Е р /о ѵ т а с  о і І І а т ъ:ѵ а х іт а і ,  х а .  ісоке|іо<о<$'. т о о ^  Т ш г .
Мета ' і  то й г /З г іѵ  тоѵ то'.оотоѵ тохоѵ, тт)Ѵ ѵу;оо/ 

тт̂ ѵ г~Глгуо{лгѵг,ѵ 6 ау'.ос Грт^уор.ос х а г а л а (3 а ѵ о о сі ѵ, ёѵ 
т{ о хсг. таг 0”і 3 'а '  аотсоѵ ё“ г.тглооз'.ѵ, ( і а  то ехеізе 
^стасЭ-а' т:а{і{іЕ7 ёЭ-ѵ; сроѵ* хаі 0  )ооа: ^етЛѵооо чсоѵтас. 
Птдѵоооаі оё хаі оауітта» ѵорбйгѵ, алло: оё ѵ.а'і йр*цііа у.а*. 
г.рёата, хаі ё| о»ѵ Іузс ёхастог, (ос то І&ос аотсоѵ ё“ '.хратг'. 
Ріптоот!. оё хаі. схассріа ттері тсоѵ тгзтеіѵсоѵ, еіте хаі «ра- 

Ѵеіѵ, зітс у.а! оѵо.Ещ  аотоос, еіте хаі ^соѵта^ засзіѵ. \т :6  
сё тоо ѵтріоо тоотоо Пфсйѵахкт^ѵ оі Ршс оо сс^ооѵ- 
тац ёсос аѵ «рйаскосьѵ г к  тбѵ /гота;і.6ѵ тбѵ Е г Х і ѵ а у .  
Еі{>" ООТСОС а^ОХІѴООѴТсЕ ёІ аОТОО, {Л2/рг» Т2 3С:'р(0Ѵ ^{і.2- 
рсоѵ атгот:лгоозсѵ, ёсо  ̂ об хаталаршсвѵ зсс тт&ѵ /чі[іѵтуѵ тоо 
т:ота[і.оо ст6[і.«>ѵ обааѵ =ѵ г4 ёстс, хаі т̂  ѵг^оос тоо 
Ауіоо Аі&грюо. КатаЛаЗоѵтзс ооѵ обто' тт̂ ѵ тоіаот^ѵ 
ѵту:>оѵ, тгрозаѵ7т:а^ооа'.ѵ ёаотоо^ ехегзе Ішж 5^о хаі триоѵ 
'^{і.зр(оѵ, ха; каХіѵ та ёаотсоѵ [лоѵбсо/ а  2І ; 6са< аѵ >.2 '- 
ішѵтои /р2Іаіс г.2ріт:осс оѵтаі, та Т2 ар[Л2ѵа хаі та хатарт'.а,

броду крарійського [Нпчкасэ], де іерсонпі переюдять з Русн, а наці- 
накійці [ — печенігп] ,ю Хереона. А зашпнршкн цей бріз; як іподром, 
.іаввишкн знов — наскільки можуть очі сягнутп, чи наск-лькн може до- 
летіти стрі іа, як етрмяти звідтіля сюди. Тим-то на отакому місці схо- 
дяться пацінакійці і нападають на русів.

А. як змннуть оцее місце, то доходять до острова, що назнвагться 
святий Г[>нгорій [ Хортпця]. На цьому осгрові приносять вонн сзоі 
жертви, бо на ньомѵ стоіть нревелнчезнпй д>б» я приносять вони в 
и;ертву живих птахів. Навкругн застромляють вони іще етріли, а дехто 
й хліб кладе і мнясо чи що хто мас, бо такий у них звичай. А за пта- 
хів жеребок кпдаюгь чи зарізагн іх і з‘істн, чн и нвих пустн.и. Од. 
оцього острова русн не боаться вже ніякого пацінакійця, поки дійдутг- 
аж до ріки Селінп [ — дунанського гирла Сулйни]. Одплиишж звідцілл 
[$ того острова], плігпть днів ч«-гверо, докп доідуть до лиману, що пра- 
вить за гнрло ріки і іцо в ньому «Хіть острів святого Егерія [ : Бере- 
зань]. Дійшовши до цього осгроиа, вони одпочпваюгь днів двое-трое і
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хаі та о ѣяі&йрсуеАі. Етггі то агбрісоѴ тоО
тоибтоо /т:ота{і.оО ёасв.ѵ т; шіабтгу аіцуц, хагКос зірт,тас, 
хаі хрѵ.-гі [ійурі Фа^ааоа^с, хаі хрбс тт̂ ѵ Фалаасосѵ 
ХЕІтас ѵ^аос тоО "Аусоу АЙ^ріоо, гх тфѵ гхгссг ахгр- 
уоѵтаі хрос тоѵ Д а ѵ а т т р і ѵ  хотаіі.оѵ, хаі Зсаасо&зѵтзс 
Лхгсае ттаѴ.ѵ йѵатгабоѵтаі. ^Нѵсха ог узѵт^таі хаірос гттс- 
Т7)5зсос, ахоаха/чшзаѵтгс ёр/оѵга' гіс тоѵ хота{і.6ѵ тоѵ 
зжЛсуорігѵоѵ ѵАа'і:роѵ ж/Х о\±оіо)~ *лалз'зз аѵатзауагсизѵоі 
~а.Хсѵ ахохсѵоОѵлзс зр/оѵгас зіс тоѵ Гз/лѵаѵ, з5с то гоО 
А а ѵ о о (3 с о у і:ога;хоО лзуоіізѵоѵ Ііарахлаоіоѵ Каі зсос 
об бізХгкооі гоѵ Із)лѵаѵ 'гогар.оѵ харагрз/ооасѵ аОтос^ оі 
Пагаѵахсгас. Каі заѵ хоХХахсс і] -Э-алаооа (і.оѵ6і:'Аа 
зіс ттр ут)ѵ ат:оррі'|'о, зу.алсоѵоиасѵ ола іѵа то:с ПатСс- 
■ѵахітасс аѵтсхаратаугНоасѵ 6{хо0. ахо : г  тсѵ .]злсѵаѵ
00 -ро^оОѵгас тіѵа, аХХа тт̂ ѵ тт}с ВомХуаргас ут;ѵ ІѵЗооа- 
;і.зѵсс, зіс тб гоО АаѵоиЗсоу агьрлоѵ зр/оѵгас. Ат:6 оз тоО 
Лаѵоур.оу хаталаріраѵоуасѵ зіс тоѵ Ксоѵохаѵ, хаі ахб тоО 
Ксоѵоха зіс К^ѵагаѵтіаѵ зіс тоѵ хогацоѵ Варѵас, хаі ахб 
Варѵас зр/оѵтас згс тоѵ хотарібѵ ттр Д і т С і ѵ а ѵ ,  аКІзр хаѵ- 
та зіас утус тт^с Воолуарсас, а~6 оз тт̂ с к :  сѵас зіс та гг;с 
Мзат^і.^ріа; (лзрт; хатаХа^аѵоиас, хаі о5«о [ізур' тобтсоѵ 
6 холособиѵос а6т(оѵ хаі Ъ Еріуфо^  уаосзсодо^ тз хаі 
/аХзхбс ахохзрасѵзтас т:.;оОс.

дороб.іюготь у сво’іх однодеревках коіре .ч бракѵе знаюяддя: вітряла, 
щоглн, керми — а і.х вони мають з собого. А пі,о гпрло ціеТ ріки, як цо 
зазначеио, це і ссть отой лииан і йде пін аиі до моря, а нац морем ле- 
жнть острів святого Етерія, то вонн звідтіля пливуть до ріки Д а н а н р ѵ  
[читай: Данастру =  Дністра], а доплившн щасливо ті ди, знову одпочи- 
заіоть. А як випаде добра погода, вийдуть на беріг і, йдуть до рікп. що 
називаеться Аспр [ =  Біда],і так само там одпочившп, зновѵ одііливають
1 припливають до Селіни [ =Сулини], до так званого гирла рікн Д а н у- 
и ія  [ =  Дуная]. I покн мпнуть рік} Селіну, і‘х переслідують паціна- 
кійці [ =  печеніги]. I як море, — а б\ва це частенько — приб‘е одноде- 
ревки до суходолу, то всі вонн внтодять на беріг, щоб стати разом 
протн пацінаків, а од Селінп не боятьея нікого, аіе дібравшися до бол- 
гарськоТ землі, входягь до гирла Данѵвія. А од Данувія прибувають до 
Конопи, а з Конопн до КонстаитіТ, до рікн Варни, а од Зарни прнб_. - 
пають до ріки Д і ц і н н  [ =  Дичини] — а все це в землі болгарській. 
А од Діціни прибувають до мелг МесемвріТ, і коло пих кінчиться Тхн.т 
лногостраждальиа, небезпечна, безвпхідна і тяжка плавба.
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II ог /гсілгрсо* поѵ ао~6)Ѵ Ро>с у,а'с ах/.г^ѵа оса- 
усоуу) Еагіѵ абгт/ 1Нѵгла і  р^ѵ ёіОоЛѵИу, зОѵМшс
с• аокоѵ ар/оѵгг* гсгр/оѵгаі (лгга ттаѵгог/ го>ѵ 1Р б> с 
ат:о г гѵ Іч і а [5 о ѵ, *лаі атгср/оѵгаі гіс га  т.оКи 6 с а, а Хгуггас. 
Г бра, т^оо ѵ с'ѵ? га^ ' л а. а{н  ѵ і а с гсоѵ г е  В е {: 1 а ѵ со ѵ, 
'лас гсоѵ Л р о о у о у [31 г со ѵ ѵ.аі К р ь ,91 г Го) ѵ, у.а! го>ѵ 1  с р- 
рісоѵ, ха! лоітгсоѵ Е ' л Х а (3(оѵ,  оіпѵсС гізс. тгау.г«огас гсоѵ 
'Р(ос. Ді’ ЗХоо гоо /сі{лсоѵо? гхссав бсагргс /{лгѵос, 
тгаХсѵ ат:о [лт̂ -ѵос 'АтгрсЛ/.сои 5салоо|лгѵоо гоО тгауоо; гоо 
Л а ѵ а х р г с о ;  т:ога[лоО хаггр/оѵгас хрос гоѵ Кса|поѵ. 
Каі сі.г> оогоіс ат:ола[лр,аѵоѵгас га  аогсоѵ [лоѵ6 ;оЛа, хагкос 
крогіру]ті, ѵ.ѵ; гСотг/л^оѵгас, хас хрос Р(о[лаѵсаѵ хаггр/оѵгас.

"Огс ос ОоСос 5оѵаѵгас гос$ ІІагСсѵахсгас; т:олг[лгсѵ.

А зімове лшття русів нажке, а саме: як настане місядь лнстонад, 
то за]іаз іхні князі нпходять з усіма русами із К і а н а  і йдуть на п о- 
л ю д і а [ =  подюддя], що називаеться гюра, До слов‘янськпх земель 
В е р в і я н і в  [ =  деревлян] і Д р у г у в і т і в  [ =  дреговичів] і К р и в н- 
ц ів  [=крпвичів] і С е р в і і н  [=с івер я н ] і пнших слов‘ян, котрі пла- 
тять р\.сам данину. Цілісіньку зіму харчуються вони тгм, а як знову ѵ 
квігні місяді скресне крига на ріді Д а н а п р і ,  вони вертаються до 
К і а в а. А. тоді, надбавши собі однодеревки так, як це зазначено, спо- 
ряджують Тх і Тдуть до РоманіТ [ — ВізантіТ].

А у з и можуть воюватпся протн пацінакійців.

III.

Дрібні великокнлзівські написи понатку X! в.
а) Жонвтп вел. кн. Володыиира Святого (*5< 1015). Оголошено у 

гр. Ів. Ів. Толстого: -сДревнѣйшія русскія монсты велпкаго княжества 
кіевскаго» (Спб. 1882I:

1) 6 [ л ? ]д [д ,? ]и л ш р  НЛ СФОЛ1! ; ,  & СЕ ЕГО С̂ ЕБуО.

2) ВлДАИД»ир, Л СЕ...... ......  СКЛФДГО ВдСИЛА (з НІЖ'?НСЬРѵОГО

скарбу).
3) Святополкова монета, теаі із ніженського скарбу (оголошено у 

гр. Толстого^:
С[кА]*ГеПЛХККХ МЛ С*ГОл[.:•!;?] . . . го  се̂ е[ к ■ ^ро.
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б) Підпис дочкн Ярослава Мудрого, французькоТ короіевн Ганни, 
■як була вона регенткою (з титудоы гі-кіпа) ддя свого сина короля 
-Фнлнпа I, — в Фнллповій грамоті 1067 р.:

Ама ряннд (=А ппй ге^іпа)1).
в) Напис на 'Гыутараканському каміні 1068 р. князя Гліба Тмута- 

раканського (факс. в I внд. I. Срезневського: «Древніе памятники рус- 
■скаго письма н языка>):

Ёя Л*Б*ГО ,Бф ОБ ІНДіСкТл] 5 Г/»Ьбж КНІД31, імН^НДХ ЛЮрЕ ПО 

И8Д,# ГО Тял^п-орОКДНА Д,0  Кх^ЧЕКЛ # I. Н. ІАЯчЖЯ.

IV .

Із китвського Ізбсрника веп. кн, Святослава 1073 року.
(Моск. Синод. Бібл.; факс. вид. Спб. 1880).

[л. 17] З л а т о о у с т а а г о  е же  к ъ  К о р и н ь ѳ и о м ъ .  
ТІрѣминоукштая оубо мысль2) — вѣры трѣбоуіікть тъчьж... 
(л. 17 об.] Да бждеть бо къто ч[е]л[о]в[ѣ]къ, вьсѣ х о т а  

помыслы разоумѣти, ти да с а  покоушае отъ тебе словомь 
оувѣрити: ^како видимъ свѣтъ?» — ты же и м ы сл и д ; въ вѣри 
•окоушаисд, — нъ не можеши! Аште бо речеши, яко довълѣе, 
-очи отъвьрзъше, видѣти и, то не образъ повѣ^и, нъ бывае- 
мое. — «Почьто бо>, речетъ, «не слоухомь глядаемъ, а очима 
слышимъ?>... вже бо е вытпе слова, [л. 18] то слово никое же 
не оукажеть. Ѳже бо въ Пропдтааго и въ  Погребенааго 
дѣровати, яко Тъ самъ въскрьсе и  горѣ с-ѣдить на н[е]- 
б[е]сьхъ, и Тъ хоштеть с д ід и т и  оуселенѣи въ правьдѣ, — се 
не трѣбоуе моудрости вышьняя, ни помыслъ, ни3) вѣры... 
Нъ ельма же неподобьнѣ п о о у ч и ш д с А  філософи, ни м д ід -  

ростіді тоді въсхотѣшд р а з о у м ѣ т и  Б[ог]а: т ѣ м и  же мьни- 
мыими — орлдьствомь проповѣдания!4).. [л. 18 об.] Сице д[оѵ |-

*) У вульгарній латпні середньовікових часів трапляеться, поруч 
літератѵрноТ форми ге&іпа, ще й Шд-іпа. Але Ганна могла вжити букви 
я і на те, щоб віддати ненаголошене латино-французьке Ѳ

2) ТО. бтгсррасѵоѵгсс ХоуіС[х6ѵ' яиае гаііопет зирегапі
3) зам. <вп» треба «нъ>.
4) (ЛО)рі.ас тоо р6 у(Ш ТС^ рег вкіІШілт ргаейіоаііопіз; 

<ордідьствомь> =  «урбдьствонь*, «юродьствомь>.
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ховьнии д[оу]ховьная съмѣрдкйштег), не трѣбжемы вънѣшь- 
няя Млідрости... Не-бо-нъ млдрость сьде: облишьное 
пмтание и лихое остроязычьство наричеть. Аште ли ч[е]- 
л[о[в[ѣ]чьскыи с-ъмыслъ гл[агол]еши и наричоушта2), то и 
тако грѣхъ твои есть: Ты бо .п3) потдзаеши самъ, ты же к  
зълѣ дьржиши. и на лрѣды и на сллігротивье Б[о]жие и-ишта 
въ  неи, его же не имать4).

[л. 80 об.] В ъ п р о с ъ :  чьто есть маммонна неправь- 
дььыіг? О т ъ в ѣ т ъ :  — ... Лежаштее кромѣ потрѣбы нашея 
богатьс-тво. Могыи бо или кърмити, или гонозитп отъ гла- 
[л. 81]да или отъ дъяга, іпи отъ полона погыбалштааго, 
и не помагая — то въ  истиноу акынеправьдьникъ и оубішца... 
Яко же и инъде запрѣштая номилостивыимъ [Господь] 
гл[агол]е: «ащг оубо въ неправьдьнѣемь маммоннѣ вѣрьни 
не бысте, истиньное къто ва\гь пороучить? и аште вы и 
тоужднмь вѣрьни не бысте, ваше къто дасть вамъ?» 
«Чоуждее» же нариче имѣньное облишь, бо не р о д и х о м ъ с А  

съ богатьствомь, нъ нази, по шісаноуоумоу: «ничесо же 
вънесохомъ въ  миръ, ни изнеети чесо можемъ»... И «ваше» — 
рекъше б[о]жьскыи даръ и даное Богомь бл[а]гое. Имъ же 
гл[агол]еть: «блюдѣтесд и храните отъ лихоимьетва, яко 
пе въ облишьшии комоужьдо жизнь его есть въ  имѣнии 
его>... [л. 81 об.] Яко же ц сыи по плъти братъ вго Іаковъ 
обличаеть такыя, гл[агол]я: Воле, ныня богатии! плачѣте! 
Богатьство ваше истьлѣ, и ризы вашд мольми изѣдены 
6 ы ш а !:. .. Відиши ли, я к о  в ъ 5) облишьнѣемь богатьствѣ, а 
не о правьдьнѣемь г л [ а г о л ] е т ь с А .

’) очевндячки сдо}ховьнии> «до\хопьнѣ>; 01)7(0 
Т .ѵ г4 \ ш ѵ :ш  с^ л р с ѵ р ѵ т с с , ііацие йрігііиаІіЪиз нрігігиаііа сошра- 
гап^з.

5) тт;ѵ аѵѵНсотгіѵт^ѵ збѵгасѵ ѵоііщ аЫЬ") )чгугсѵ;
8 І  ѵѵго Ііишапат ргініапііат Іііс і п і р і і і ^ і  «Ііса*.

3) себто твою людськѵ мудріоггь.
4) у.уі .ісрбс У.7. Ёѵаѵгіюзіѵ Ѳсоо атгастозѵ айг/^ѵ, 

аТГЕр 0&/. асі Ь̂ -і (Іатпшп оііеп^іпп^т аЬ іііа бхі^із і*і, яиоіі 
поп ЬаЪоі.

9) «»ъ> зам. <о>.
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[л. 152 об.] Г р и г о р и я  Б [ о ] г о с л о в ь ц а  с лово.  
Оуне б о е с т ь :  п о л о у ч и т и  б л [а ] г о е  — и у С ъ н а б ъ д ѣ т п  о ч и ш т е н и е .  

Аште ли обоего н ѣ  лъзѣ, оуне есть, къгда хоудѣ оскврь- 
навк т и о а 1) обьштиими, и некли отънждъ отъпасти бл[а]- 
годѣтп... С его-дѣлд оубо, не зѣло с а  ог-трашаи2) очиште- 
н и я , расоужаеть бо п р и с н о  съ хоѵдож ьсівѣ3) и з б е в л А е м о ,  

отъ правьдиваго и чловѣколюбивааго нсшихъ дѣании 
соудия. [л. 122] Нъ речепш: <Ч‘то ми м‘ножае боудеть? 
варивъше4) крьштениемь и красьножитья свосго въскорѣ 
заключивъш«;,глоум‘но нахотѣтисл сластии, ти тъгда полоу- 
чити бп[а]годѣть? Не бысть бо ничьео же больша и троѵ- 
д и в ъ ш и м ъ с а  прѣжде в ъ  виноградѣ, равьнѣ мьмьздѣ 5) данѣ 
и послѣдьнимъ!» Просты ни6) отъ дѣлесъ, к ‘то любо да 
еси гл[агол]ди то! Нъ ходи — и притъчя наоучисн!.. Прьвое 
бо: не о крыптенш в ‘ семь слово, нъ о вѣроукш^ихъ по 
раз.ная лѣта.

[л .  136 об.] Чьсо радл [Богъ] о б р ѣ з а т и с л  емоу 
[=Авраамоу] повелѣ? — Прогл[агол]авъ прѣселешіе, съхране- 
ние нѣкое оухыщрле бл[а]гочьстып», д а  не с ъ  зълыими ч л [ о ] -  

в [ ѣ ] к ы  с ъ м ѣ с и в ъ ш е с -А  растьлдть доброродие... вгда же 
о у ж е  на обѣштаноѵкк в ъ в о ж д л х о у с А  землю, т ъ г д а  пакы 
Б[ог]ъ повелѣ Нс[оус]у обрѣзати в * с а ,  хотлхоу бо съ стра- 
н а м и  с ъ м Ѣ с и т и с а  иноплеменьныими; егоже-дѣлл ноуждьыѣ 
знамения б о в а х о у , еже я отъ иноплеменьникъ о т ъ л о у ч а т и  

начьнеть.
[л. 124] С[вя]тааго б п и ф а н и я  о 12 к а м ы к о у ,  иже 

бѣахоу на логии свлтителевѣ насаждани. — [л. 153] 6. И а с- 
п и е ъ  — оузелень есть. Обрѣтаеть же с а  на оустѣхъ Ферс-

■ ти»=«ты», а «оскврьнавп» — аор. 8 -оі" ос. одн. В черв.-руськпх  

Сдовах Грпг. Бог. X I в.: «егда хоудѣ оскврьнавішпсА», л. 113 у  ( ^  )-
2) У черв.-р. Сл. Гр. Бог.: «оустрашапсд» л. 113 у.
3) -съ хдідожьствы» (аЫ. рі.), Грпг. Бог. XI в., л. 113 8 .
4) «варпвьшю» Гр. Бог. X I в., л. 114 7..
®) чит. «мьздѣ».
е) =  «прости ны» Сл. Грпг. Бог. X I в., л. 114 р, 

г,[шс аоѵ 7грау(іат:о)Ѵ.
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модон‘ты-рѣкы н на Лмаѳун‘тыисцѣмь Ріоупри. Трѣбѣ же 
есть въ епн.шпьсѣс'. 7. О у а к и н ‘ѳъ — акы кчрьмьнь есть. 
Обрѣтагть же с а  б ь  оутрьнии Варъварии Сюриисцѣи; 
Скоуѳиіж :ке к  нарицаіжть ветъсии, сіраноѵ тоу вьсл сѣверь- 
с к о ж , иже соуть Гоесѳи и Давьнис'. Да тоу оубо въьт/грь, 
въ поустыни Великыя Скоуѳиьь, есть дъбрь, зѣю  глоу^бока и 
человѣкомъ нсвъходьна, стѣнами камднами обокдоу огра- 
д п в ъ ш и с А . Да тѣмь, съ горы приникъшоу комоу-любо, акы 
съ стѣнъ не моштн дозьрѣти дьна дъбри тои, нъ отъ 
глоубшш мракъ ес-ть, акы пропаеть нѣкая. ІІосылаемии же 
отъ блпжьнтшхъ тоу цѣса[іг. Ісо об.]рии осоужденици 
ноудыін, заклавъше агньца и одьравыпе, съмештжть съ 
горы отъ камения въ  п р о п а е т ь  дъбри тоя. И прилипать 
каменте на мѣеѣхъ тѣхъ. Орьли оубо, въ  каменпи томь 
живоуще, на вон^» М А е ь н о у к ; с ъ х о д а т ь  и в ъ з н о с а т ь  агндта 
еъ льпдщемь камениемь, — и, егда изѣддть млса, каменис 
остаегь на врьхоу горы. Осоужденици же, смотрнвъіие, къде 
в ъ з н о с а т ь  орьли МАса, идоуть и тако п р ш ю с А т ь  каменые. 
ІЬгоу ть же дѣиотво сице: намештемъ бо на оугли огньныя, 
еами не врѣжддктьсл, нъ оугли оугашакть. Не тъ чьк  л̂ е 
с-е, ны и възьмъ нѣкъто камыкъ и обивъ въ і і о н а в і щ д  

нѣкоу' л  дрьжд роукок надъ оугльми, самъ отъ о г н а  

роуюу е,и ижьл;еть, і і о н а в и ц а  же без врѣда съпроста прѣ- 
бывае. Гт[агол]ють же и рал;даіжштиимъ женамъ на по- 
трѣооу ееть. — 9. А м е ѳ у с а к и и  пламение зѣло1). В ъ  го- 
рахъ же о б р ѣ т а е т ь с А  Лтвииекыихъ, накраихъ морьекыихъ.—
10 Х р ѵ с о л и ѳ ъ  — ат;ы златъ есть. Обрѣтаеть же са въ 
кладьчьнѣмь камении, на краи [л. 154] Ахименыды Вавоу- 
лоньскы. Вавоулонъ л;е и кладлзь тъ камдныи—Ахпменидоу 
наричеть. Остримъ же, сыриштьмь же болдштипмъ и 
чрѣвъмь цѣлитеііь есть.

[л. 154] Како еразоумѣтн,еже гл[агол]а С о л о м о н ъ  о 
д р ѣ в е с ѣ х ъ :  отъ бъроу до усопа. иже въ  стѣнѣ?— ...Яко 
же е ыьнѣти [л. 154 об.]...— съло:кити чины и коегожьдо 
былья: киеііѴ. мѣрок стоуденѣе или топ^тѣе? и кое, къжьдо 2) 
живота епи3) оѵдъ, коему врѣдоу есть цѣльбаѴ Рекъше:

*) <п.іаѵ(‘н ѣ сть ''. 2) - коікдого. *) =  «сни» лгм <сын>. 10
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ѵенина злъчь, и львовъ лои. илн бычья кръвь, иіи ехидь- 
нина маса. По еемь бо имоу и[хь] хытрші врачево отъ 
<’оломона съпмсапо, прѣждогл.зі.мъшг' г.ыны1),

| л. 230] О с ъ л о у ч а н и и. — (1ъ.юучаи >ке ссть. еже быка 
и отъйыва кромѣ иодъле.каштааго т ь л а ,  ^екъще: сжр несл- 
шьное есть. нъ въ иодълежаііітинчь с;»лУтиймі» г-ъетоитьсд. 
|Н]иесть льзѣ томоу ясе быги и по быти иѣкомоу. Н»1 бо иъ 
есть льзѣ ч[е]л[овъ|коу бѣ юу бытп — н не быти бѣло^... 
Съюучаи же раздѣядетьсА на дъвое: въ обыдее различье 
и въ своитьное- Обьштее оубо различье есть разлоученып 
сълоучаи. Рекъше: сѣдить нѣк:то, а дроугын стоить. бсть же 
льзѣ, ижде въстанеть с Ѣ д а н  и  сддеть стояй, разлоу- 
[л. 230 об.]читьсд -) различий. ек  н приятн въ  иного мѣсто 
ино... Своитьнѣ же раалйчье есть неотълоучаеѵыи сълоѵчаи. 
Рекъгае: есть нѣкто изѣкръ н смаглъ. II подобьна е с-имъ, 
да нѣ моштьно отътоучитисА кго с-ишшмъ. Да по симъ 
оубо неразлоучьныимь сълоучанмь собьство отт, собьства 
различьств,'і*е, само жо отъ себе — нико.тлсе.

[л. 203 об.] А к о н ь ц ь в ь с ѣ м ъ к н и г з м  ъ: оже ти 
собѣ не л‘лбо, то того и дроугоу не твори. ІЗъ лѣто , 5 <|>пл 
[6581- 1073] написа Іоанчъ диакъ изборьникъ сь велиічоуоу- 
моу к н а з ю  С[вА]тос^авоу. Великыи въ кнлзьхъ к н а з ь  

СвАтославъ, въждел&ннемь зѣло въжделавъ, дрьждаливыи 3) 
владыка, обавити покръвеныя разоумы въ глоубинѣ мно- 
гостръпътьныхъ сихъ кънигъ прѣмддрааго В & с и л а  въ ра- 
зоумѣхъ, повелѣ м‘нѣ - немоудроувѣдиіж пізѣмѣноу сътво- 
риті рѣчи инако, набъддште тождьс-тво4) разоумъ его,— 
яже, акы бъчела любодѣльпа, съ вьслкого цвѣта п‘саніоу 5) 
събьравъ акы въ единъ с-ътъ въ велъмысльное срьдьце 
свое, проливаеть акы сътъ сладъкъ из оустъ своихъ .прѣдъ 
боллры [л. 264] на въра.зоуминиеГі) тѣхъ мыслемъ, я в л а я с а  

имъ новыи П‘толемеи, — не вѣрок»». нь л:еланиемь пачз. II 
събора дѣлл м ночьстьныихъ божьствьныихъ къннгъ вьсѣхъ, 
ими же исвоя полаты испъ тънь вѣчьноуіж си памлть сътвори.

») =  свпны», (обоснування, ирпнціпп). 2) =  раглоучнтпся.
8) На л. 2 об., де й ця сама посвгаа, наппсано щьржалпсып».4) на л. 2 об. 
'тожьстно». •) л. 2 об. ^ а н я  |го-. в) л. 2 об. «нъраіоумѣнпь-».
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І з  к и і в с ь к о г о  І з б о р н и к а  1 0 7 6  року.
(В ііг*іррі^урзькій Пубіічній Бібліоюці. Бпдяп Б- ТТІнмановеькпп, 2-г вп д-

Р‘іф<и. І̂ ОН.

[л. 112] С | в а ] т ы я  О е о д о р ы .  Възьмъши же бл[а]- 
л:еная Ѳеи»дора дѣтишть на лоно ссое, лобъза же н, г[лаго]- 
люшти: „С[ы]ноу мои любыи! врѣмА с ъ к о н ь [Ѵ ]ч а н и я  м и  

приспѣ, да южё идоу, отънюдол[112 об.]же не възвра- 
ш т ю с а .  Да не рьци, яко іѵсырѣіж. Се имаши Б[ог]а и старѣи- 
шааго въ  о [ т ь ] ц а  мѣсто, имѣи съврьстьникы— акы братию, 
ы ь н ы п а я  — акъ чада, старЬишая — акы о т ь ц а '1.

[л. 236 об.] С [ в А І т а а г о  Нила :  о. в ъ з д ь р ж а н и и .  
Пии вино помалоу. Ѳлико бо скоудо пиетьсА, толико бл[а]го 
твори1) пиющиимъ. То[л. 237]іпко даи чревоу, еже на 
довълъ, а не елико хощеть. Погребоу д д р і  телеси противѵ 
силѣ его, якоже моя;еть Тѣлс бо напіе есть, акы риза: да 
аще храншпи — то тьрпить, аще ли повьрженш — то из- 
нисть. Питие же мѣрьно*-- сыть н а г іъ л н А б т ь  и веселить. 
Бѣзмѣрьное лсе бѣшеньство есть. Оурокъмь бо въкоушан, 
[237 об.] и, чресъ оурокъ не въкоушая, не грѣшиши: лоуче 
бо съ о\ставъмь ппти вино, съ величаниемь водьноуоумоу 
питию. II вижъ ми въ мироу вино пиющиихъ с [ в а ] т ы н х ъ  

моул;ъ — и бе-іциноу водоу пиющиихъ моужъ нечистъ. ІІ 
к томоу не хоули или хвали тѣло, нъ оублажиши оумъ
добрѣ ІіЛИ зълѣ пиюіциимъ.....

|л. 2<57 об.] Х о та  же чистѣ пожити, пияньства сего да 
о т х ы л и т ь с а .  Апо[сто]ла Паула. [л. 208].... Пияницѣ ц[ѣ]-
с|а]рьствия Божия не наолѣдьствуккть...... Дѣлатель пия-
н і щ а  не шбогатѣеть..... (268 об.] Гнѣвъ великъ моѵжл —
жена пьяничива. В ъ  меду не моужлисА, ни моудрьствоуи: 
мъногы бо медь погоуби. Медъ въ веселие дано бысть 
Ь[о]гъмь, а не на пияньство сътворено бысть. Рече Г[ос- 
под|г>: Блждѣте собе, егъда о т а г ъ ч а ю т ь  ср [ь ]д [ь ]ц А  вашд 
обьѣданиемь и пияньствъмь!>. Томоу [л. 269] слава въ вѣкы.

=  ТВОрНТЬ.
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Ківдевіій запыс ппсаря. [л. 275 об.] К о н ь ч а ін а с д  к н и г ы  с и а  

роукою грѣшьнааго Иоана, избьрано из мъ[л. 276]ногъ книгъ 
кнджихъ. Идеже криво, братие, — исправивъше чьтѣте! 
БлСаІг^о^словите, а не кльнѣте! Кончдхъ книжькы сия въ 
лѣт[о] з .  <|Г. п . X [6 5 8 4 ^  1076] лѣто, при С [в а ]т о с л э в Ѣ ,  кндзи 
роусьскы зем лА . Аминъ.

VI.

Із червоно-руських Слів Григопа Богослога XI віку.
(В петерб. Публічній Бібііотеці. Впдав А. Будиловпч, Спб. 187о).

[л. 356] Слов о  с [ в А] т а г о  Г р і г о р а  Б о [го ]с л [о ]в ц а  
и а с [ в а ] т ж ю  П е н  т  и  к  о с т  и ю . [ л . 856 об ] О праздьницѣ 
въмапѣ помл»дрім‘сл, да д[оу]х[о]в[ь]нѣ праздьноуемь. Инъ
бо иномоу праздьнчкъ.....Никое же добро не веселить тако
л ю б и в ы А  доброу ни едино же, якоже праздьнозати д[оу]- 
х[о]вѣ, люблщюмоу праздьникь. Съмотри же сице: праздь- 
ноуеть жидовинъ — нъ по кънпгамъ; плътьноуоумоу бо 
въслѣждал закону, д[оу]х[о]в[ь]наго не постиже. Праздь- 
ноуеть и ел‘лин‘ — нъ по плъти, и по своимь богом‘ и бѣ-
сомь..... Праздьноѵомь и мы, — нъ, якоже м ь р и т ь с а . д[оу]-
х[о]ві.

Іл. 6]. Намъ же яко же дано отъбѣжати нечрѣдьныд 
прѣльсти *) и съ истинокл быти и ряботати Б[ог]оу живоу- 
оумоу, истинъноумоу, и твари выше възити, вьсе минлвъ- 
шемъ, елпкоже подъ лѣтъмъ [и] пръвъимь пошѣствиемь2), — 
сице и видимъ и ліжбомп»дриемъи) о Б[о]зѣ и божьствьны- 
ихъ. Лкбомддриемъ3) же, начинакште, отънждж же на- 
чинати добро! Лоуче же, отънп»доу же Соломонъ намъ 
оуставъ положи: „Начлло, — [л. 6 об.] рече, — прѣмддрости 
приобрлщи прѣмждростъ“. Чьто се г[лаго]ліл: „начлло

]) д ги ід щ ю ѵ п . тглс/.ѵѵ̂ ѵ.
2 ) о а а  бтго /р б ѵ о ѵ  ѵлх тгрозт^ѵ у.іѵт]Эіѵ.
3) =  лк»бомудрѣмъ! ^іЛ030^7)3(0|і.аѴ!
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п,уЪмтдрогтн“*?— Ііоязнь. Н р  о т ъ  ішда Щ оо начьнъшемъ 
въ боязни подоба оустати ииідт, оо невъхлаштенъ, еда, и 
съ стины съринетъ;]), но, ооязнию съвѣтовавъшемъ и 
очистивъшемъед. на высость б ъ з а т и с я . ІІдеже бо боязнь, 
тоу заповѣдемъ съблівденис; идеже заповѣдемъ еоблілдение, 
тоу плъти чиштение.

УІІ.

І з  У с л е н с ь к о г о  з б і р н и к а  XI I  в і к у
( к і і і і і с ь к о г о ,  шо гспер у Сннодадьній БіСліотеці и Москві. Внд. О. ІІГахма- 

тоі! в «Чтеніяхъ ІН99, кн. II).

[л. 15]. Оканьнии ;ке они оубоицѣ [ Бориса й Гліба] — 
възвратпвъшеся къ пославъшюоумоу я. Ако же рече Діа]- 
в[и]дъ: „възвратяться грѣшьници въ адъ и вьси забы- 
вающии Б[ог]а“. И пакы: „ороужне звлекоша грѣшышци, 
напрягоша лоукъ свои — заклати правыя сьрдьцьмь, и ороу- 
жиг ихъ вънидеть вт> с-[ь1рд[ь]ца, и лоуци ихъ съкроу- 
шатьс-А, — яко ірѣшьніши логыбъноутьа. II яко съказаша 
СГвд]топълкоу, яьо ,,сътворихомъ новелвное тобою“ — и, с« 
слышавъ, възнесеся срьдьцьмь ...., [л. 15 об. 1 дондеже Яро- 
славъ, не тьрпд сего зълааго оубішства, дрнжеся на брато- 
оубиица, оного о];аньньнааго ( ’[вА]топлъка. II бранп мъногы 
съ нимь съставивъ, и вьсегда пособиемь Б[о]жиемь и по- 
спѣшениемь с[вя]тою (=Б о р и са  й Гліба) побѣдйвъ, елико 
брани състави. Оканьнын, нос-рамленъ и побѣженъ, възьра- 
щаашеся. Прочее же сь трьклятыи прииде съ множьствъмь 
печенѣгъ. II Ярославъ, съвъкол шівъ в о а , изнде противоу 
емоу на Льто и ста на мѣстѣ, идеже бѣ оубнснт* с[вА|тыи 
Борисъ. II  поидоша противоу собѣ, н покрыша иоле 
Льтьское множьсгвъмь вои, и с-ъстоупишасд въсходящю 
сл[ъ]н[ь]цю. И бысть сѣча зла отиноудь, и еъстоупашася 
триш' ды, и быпася чересъ д[ь|нь вьсь. И оѵже къ вечероу

*) д.~Ъ д-глну.іс. -) у&р д.угАкіѵсогос т а /а  аѵ
У.7.1 7.У.Ш  У.рі({ІѴ(ПѴ ( о Ж і Ѵ .



ДГІБНІ ПАІІИОИ X II ВІК У.

одолѣ Ярославъ. А сь оканьныи Псіва|тоиълк ь пооѣже. 11 
нападе на-нь Пѣсъ, и раслабѣіна кости его, яко не 
мощи ни на кони сѣдѣти, — и несяхоуть его на носилѣхъ. 
И прибѣгоша Берестию съ нимь. Онъ же рече: „Побѣгнѣте! 
осе женоуть по насъ!“... II прибѣже еъ поустыню межю 
Чехы н Ляхы, и тоу испроврьже животъ свои зълѣ.

ЛІІІ.

Д р і б н і  н а п и с и  Х і і  в .1)
а) На чарі чернпгівського князя Воіодимира Давндовпча, до 1151 р- 

Гв петсрбурзькому Ермітажі): А се чара кня[зя] Володимерова 
Давыдовча. Кто из нее пь, тому на здоровье. А хваля Бога 
[и] своего іѵсподаря великого кня[зя].

б) У нечерах на Зиіринці піі, Кпіпом (фототип. вг.дано в I. М. 
ІГаманіна: «Звѣрннецкія иещеры», Кіпв 1914). На стінах:

ПгоумеБіі Звѣриньнсьци — Левоньгья, Марькьяна, Ми- 
хаіла, ІІоны, Мнны, Климяньтья, Мануіла.

Помянч, ГГоспод |и, доушю раба своего Климяньтья 
игумена.

Климяньньтьтии нгуменъ Зв.риньськ...
Андъроникъ печерникъ.
Федоръ Калѣка.
На ремінних чернечих нояйах у Звірпнецьких печерах, — на.ши сі:ят:
Встрѣтенье. Крещенье. Вскресенье Л[а]з[аре]во. Вхдъ 

в врслмъ. Пребраженье. — Р.сптсво, ). — Вскрес-енье Хсво. — 
Взнесенье Хсво — ІИств.к Дха Б. — > спенье Стѣ[и Бого- 
родици].

н) На стінах; у иечурі (одкопаній і яноп засипаній) Теодосія й 
Теофіла XII ц. та Івана Грішного -Ѵ'П- XII к., поблизу Дніпра коло

*) Мабуть до прйпочаткѵ XII в. стосусться мозаічннй напис над 
іконою ТайноТ Ііечері в киівсъкому Золотоиерхому М нгайлівсько.иу ма- 
наст прі (закладено Вого П08 р.) Тілы:и-ж той напис — чнстісінька 
ць-рковно-слов‘янщина: «ПрТпыѣге и ядпте: се «:сть тѣло мое, лшмиыое за 
п ы  въ юставление грѣхов:: Піите іО н р д  в ь с и :  се есть кръвь моя новаго 
завѣта і завѣта, Тзліваемад за вы. за».—Зазначмо, то  в кашій хресто- 
матіТ ми в усіх дальших транскрипціях для пам‘яток XII в. і ин. уже не 
одрізнятнмем <я» та ^а», а друкуватиыем скрізь однаково «я».

*) Очевидячкн=^«роспятье Хрпстово», а не одно слово: «роспягьстпо»
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А * * к о л ь д о р о 'і  могнлп Гна Шнкратіііському епускопі, що ведс з ЩчерсьІа 
до Ц і і і н о г о  люста). Вид. I .  Срезневсысий > петерб. Пзвѣстіяхъ ІГчпер. 
Археод. Общестга», т. П (1861):

Господи. помѳзи рабу своему Феодосѣви и Ѳеофи- 
ловп Аминъ.

ІІваяо грѣшныи седе жилъ есть.
ІІванов гробъ, Пѳчерника.

IX .

3  південно-галицького Бвангелія лоповича Б всевія  1 2 В З  р.
1'ум:пщ. Муз., Лі 3168. Опис. і дещо впдав Г. Голоскевпч, <Яіб. 19141)

а) З апи с  на 62 л. В ъ  лѣт[о] з. ід сконечашася книги 
сия м[ѣся]ца октяб[ря]... д[е]нь с[вя]таг[о] Люкняна проз- 
вютора. Бл[а]гословнть, а нѣ кленѣть. А кеде боудоѵ псе- 
кртшило, исиравляте. Си же писало ^всивии, поповиче 
с*[вя]т[а]г[о] Посіня- Азъ грѣшнии. Г[оспод]и, помози рабоѵ 
свпсмоу. Коли ся женило Горгии князе, а о[те]ць смоу в 
Оугры ходило, тогды скончашася книги сия

6 ' @ваі*гр.ііс\ 0'~> Ми-рка на 4-у недідю посту (л. 65'і.
Реч[е] Г[осиод]н свопмъ воуч[е]н[и]комъ: ѵііже хъщ ьть 

въ с-лѣдо мене ити, да отвержеться себе и възметь кр[ь]стъ 
свои н грядет по мнѣ. ІІже бо хощьть д[оу]шю свою 
[тут пропущено: спастн, іюгоѵопть ю. Яко вже погоуиить доушю свою] 
менс ради и моихъ словесъ, тъ сп[а]сеть ю. Кая бо польза 
есть ч[е]л[о]в[ѣ]коу, а ще приобрящ^ть вес-ь миръ, а д[оу]шю 
с-вою отъщнть? Что бо дасть ч[е]л[о]в[ѣ]къ измѣноу 
на д[оу]ти евоенѴ ІІже бо постыдитьоя мыть и моихъ сло- 
вес-ъ в родѣ семь прилгободѣинемь и грѣпзнѣмь, — п С[ы]нъ 
ч[е]л[о]вѣ[чьскші] постыднтся сго, сгда прндеть въ славѣ 
о[ть]ца свосго съ пнг[е|лы с[вя]тымш>. II реч[е] имъ: «Аминь 
г[паго]лю вамъ, соуть дроузни и огъ сьде стоящихъ, иже ве 
ичоуть въкоуситн смьрти, дондеже оузрять ц[а]р[с]твпе 
Б[о]жнс, прншедшее въ снлѣ=>.

4  В 0 вЛвійвому спангеліі 128Я р. (так як у кшвській печері Іпана 
]'рішного) густо-часто замість букв х га і. ппшуп.сн о та ъ навіть тоді, 
коли х і і. мо;ке й не мімовлнлпся. Напр. «писадо» зам. «ппсалъ>, «попо- 
виче» зам. *попоінічь».
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X .,

3 кніво-печерськоі Лаврськоі Біангеліі' XIV в., з-перед 1370 р.
(Тепер вона в музеТ УкраТнськоТ АкадеыіТ Наук).

Нал. 170 об. (а всіх лпстів — 181) в долині пі̂ , текстом есть дуже 
поблідлпй запис, якого можна прочитатп Тількп за допомогою фотографіТ:

л*іГ Гни і5. си. ггнк
Звідси впходпть, що 6878-го (=І370-го) рокѵ ця кнТво-печерська 

еьангелія вже існувала. Характер письма дозво.іяе ТТ віднесги й до І-оІ 
иоловннц ХІУ в.

[л. 8.] Во оно в[ремя] видѣвше ч[е]ловѣци, сже створи 
знамянпе І[су]съ, гл[агол]аху, яко есть воистину пр[о]р[о]къ, 
грядыи в миръ. ІІ[с} ]съ же разумѣвъ, яко хотять зосхлтити и, 
да створять й ц[а]ря, иде в гору самъ-едипъ. II яко поздѣ 
быс[ть], ионидоша оуч[е]н[и]ци его на море, всѣдше в ка- 
раб.іь, и взяхуся на ону страну в Капернаоумъ. II тма 
быс[ть] абье, — не оубо пришелъ къ нимъ Й[*су]съ. Въстающю 
морю вѣтромъ, гребше двадесятъ поприщь и пять, ли три- 
десятъ, оузриша І[су]са, ходяща по морю и близь суща 
корабля, и оубояшася. Он же гл[агол]а имъ: «Азъ есмь, не 
боитеся!» Хотяхуть взяти [пропущ. : й въ] корабль.
(Іоан VI).

[л. 10 об.1)]. вгда приде Оутѣшитель, егоже Азъ послю 
Шірі2), д[оу]хъ истиы[ь]ныи, иже «5 ѵѵцд исхо[дить, тъ сзѣ]ди- 
телъствуеть о Мнѣ. Вы же свѣ [л.1]] дительствугте о Мьнѣ, 
яко искони со Мььою есте. Да не сблазьитеся. От[ъ] сон- 
мищь ижденут вы,—но приидеть година, да всякъ, иже 
оубиет вы, имнится сълужбу приносити Б[ог]у». (іоан ХЛТ)

[л. 11]. Б ѣ же ту ч[е]ловѣкъ, 30 л ѣ т [ъ ]і8 л ѣ т ъ  имыи 
в недузѣ своемь. Сего видѣвъ И[су]съ лежаща и гл[агол]а 
ему: <Хощеши ли цѣлъ быти?» Боляи отвъща: *6н, Г[ос- 
под]и! Ч[е]л[о]в[ѣ]ка не имамъ, егда возмѵтится вода — и 
ввержеть мя в купѣль. бгда же прихожю, инъ преже мене 
влазитьх Гл[агол]а ему І[су]съ: Въстані, возми одръ свои, 
иді в домъ твош... Бѣ  же суоота во тъ д[ь]нь. II гл[аго- 
ла]ху жидове ицѣлѣвшему: Субота есть, не доетоить тебѣ

’) Порівн. да.іі, л. 14?» оп.") Чнт. -от Отьца».
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взятп одра, своего». С)н же отвѣщавъ имъ: Нже мя створм 
цѣла, то ми р[е]че: возмп одръ сг.ол и ходи >. II  впросиша: 
<-Кто есть ч[е]л[о]в[ѣ]къ, рекіш тобѣ: во:',ми одръ твои и 
ходи?» ІІцѣ.іѣвыи ;ке не вѣдяпіе, кто есть. [Гг»ан V]

[л. 19]. Паки гл[агола]іиа: «тІто ти створиЪ Отвѣщавъ 
р[е]че. Рѣхъ вамъ — и не слышас те! II что хощете слышати 
паки? бда и вы хощете оуч[е]н;иіци его быти?» Они же 
оукориша и рѣша: сТы оученчкъ его еси, а мы моисѣеви! 
Мы вѣмы, яко ЛІоисѣевы гл[агол]а Б[ог]ъ, а сего не вѣмы, 
оікуду есть». II рече имъ ч[е]л[о]в[ѣ]къ: :0  еемь д р ів н о  

есть!... Аще не бы сь отъ Б[ог]а былъ, не моглъ бы творитн 
ничто Же». II  рѣша ему: ^Во грѣсѣхъ ты родился еси вес-ь, 
и ты ли ны оучіпш?!» II згнаша й вонъ. а 0ан IX.)

[л. 51]. Во оно в[ремя] приступиша к Петрови взем- 
люще дпдрагъмь и рѣша ему, Оуч[и]т[е]ль вашь не дает 
ли дани?ѵ> II рече: 6и». бгда же вниде в домь..., рече же 
ему ІІс[уе]ъ:... "Да не с-блазним ь ихъ, шедъ вверзи оудицю 
в море. Ю:ке имеші преже рыбу, возми и отверзи еи оуста, 
и обрящеши с-татырь, и тъ вземъ даи же имъ за мя и 
за ся». [ЛІатп. XVII]

[л. 56]. Во оно в[ремя] приде Іс[ус]ъ в домъ Симоновъ. 
Теща же Сшаонова лежаше огнемь жгома. 11 приступпвъ 
воздвиже ю, имь ю за руку ея. II оставивъ ю огнь2), н слу- 
жаше ему. [Маркі, 29-31]-

[л. 61 об.] Во оно в[ремя] приде ко Іс[ус]у ед[ц]нъ отъ 
стариишинъ сборескъ, именемь Аиръ. II паде на ногу его 
и моляше й, гл[агол]я много, яко «дщи моя при кончинѣ 
есты.... II иде с нимь, и по немь иде народъ многъ. II при- 
доша отъ стариишины сбора гл[аголю]ще, яко :дщи твоя 
оумре, — что еще тружаепп оуч[и]т[е]ля?» ГІс[уе]ъ же, оуслы- 
шавъ слово глаголемое, гл[агол]а стариишинѣ сбору: Не 
боися, но точью вѣруиз... II приидоша в домъ старѣншины 
сбору и видѣша плищь и плачющася. Гл[агол]а имъ: «Что 
плачете много и плпщюете? Отроковица нѣс[ть] оумерла, 
но спит». II руіачуться ему... II ьлѣзе, идеже бѣ отроьо-

1) 7.7.1 іу/гчу/.зѵ оійг)]ѵ 6 7і')ьг: і, зі).
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впда лежашѳ, и имъ ю за рѵку и гл[агол]а: Кави^іа, куми!з> 
ел.е есть сказаемо: «.Тобѣ гл[агол!ю, отроковицс, въстани!. 
ТІ абье въста отроковица і хожаше. (Марк, У)

[л. 76]. Бѣ Іс[ус]ъ оуча. И бяше сѣдяще фарисѣи, 
закону оучитсли, иже бяху пришлн от[ъ] всякоя вси галѣ- 
лѣиския... II  се мужи,носящи на одрѣ ч[е]л[о]в[ѣ]ка, иже 
бѣ ослабленъ жилами, искаху внести и положити й пред 
нимъ. II, но обрѣтоше1) куды внести й народа ради, взлѣ- 
шеже (8Іс)2) на храмъ сквозѣ стропъ, низвѣсиша ъ со одромъ 
на землю предъ Іс[ус]а. (Лука У. 17-19).

[л. 77 об.] «Что же видиши сукъ в оцѣ брата своего, 
а бервна. еже есть во оцѣ твоемь, не чюеши? ТІли како 
можеши рещи брату твр.ему: ^брат^, пожди, да изму сукъ, 
еже есть во -гцѣ твоемь^, самъ бервна в оцѣ твоемь не видя? 
Лицемѣре! изми первии бервно изо очесе твоего, тогда 
прозрпшп изяти сукъ, ьже есть во оцѣбрата твоего... Не от[ъ] 
берния бо чешють смокви, ни отъ купины грезныя обьемь- 
лють». [ЯукаУІ, 41-44].

[л. 88]. Быс[ть] же, егда сконча Іс[ус]ъ д[ь]нье исхо^ 
жѳнию своему, и оутверди лице свое ити въ Иер[уса]л[и]мъ, 
и посла вѣстшікы пред лицемъ свиімъ. II  шгдше внидоша 
в весь Самириньску, и не прияша р го , я к о  лице его бѣ 
грядыи въ Црр[уса]л[и|мъ. II, видѣвше. оуч[е]н[и]ка его 
Яковъ и Оанъ рекоста: «Г[оспод]и' хощеши ли, да р[е]чемъ, 
да огпь сниде с н[е]б[е]си и гюясгь, якоже Ілья створи?» 
II, обратився, запрѣти има, идошс во инѵ ввесь. [Дука IX, пі-56].

[л. 83 об.]. II във овже домъ колиждо внидѣте, ядите 
предълагасмая вамъ, и ицѣлите недужныя в нсмъ. Й гл[а- 
голѣ]те имъ: «приближи бо ся на вы цІа]рство Б[слч]иез>. 
А в онже градъ входите и не приемтють васъ, — ишедше 
оттуда на распутья Лю, ізцѣте: II прахъ, прилеБШиихъ и 
насъ3) от[ъ] града вашего ногахъ вашихъ4), оттрясаемъ на 
вы.>. Гл[агол]ю вамъ, яко содомляном К д[ь]нъ5) отраднѣи

|г>; (ДукаѴ, 19). а ѵ з $ а ѵ г д 5
3) Чит. «у насъ», або <на насъ».
4) Чпт. «нашихъ».
*) =  со^омляномъ тъ дьнь.
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будет(ь], неже град\ томѵ. Горе тобѣ, Хорязинъ! ■ оре тобѣ, 
Вифсаидо! яко, аще в Сидонѣ н в Турѣ быша были силы, 
бывшая в тобЬ, преже въ власяници и попелѣ сѣдяща по- 
каялися быша!» [Лука X, 8 -1 3 ].

[л. 94 об.] <гГл[агол]ю вамъ, яко тако радость будеть 
иа н|е]б[е]си о единомь грѣшници кающимс^, неже о 9-де- 
сятъ и о девяти праведникъ, иже не требують покаяыня... 
Тако, гл[агол]ю вамъ, радоеть быва^ть предъ анг[е]лы Б[о-
ж]ии о единомъ грѣшници каюшимься'>. (Лѵка XV , 7).

[л. 110]. вще же тгяш е единого с[ы]на възлюбленаго 
своего послати, і того к німъ посла послѣже, гл[агол]я: 
«> срамляются с[ы]на моего». Они же тяжатели, видѣвше 
идущт, к собѣ рекоша, яко «се сеть наслѣдннкъ грядоть! 
Оубиимыі, — и наше бѵдеть причастье». ІІмше й, оубиша й и 
извергоша й вонъ из винограда Что оубо створить имъ 
г[осподи]нъ винограда? Придеть и погубыть я, и дасть 
виноградъ инѣмъ. (Марк, хп).

[л. 187 об.]. И, въставъ с вечеря, положи рьзы своя. 
Приимъ леонтий, препоясася имъ, потомъ р о л ь я  воду во оѵмы- 
валницю и начатъ оумывати нозѣ оученикомъ и отирати 
яеонтиемь, имже бѣпрепоясанъ... [л. 138]6гда же оумыи нозѣ 
ихъ и приятъ ризы своя и възлеіъ, пакы рече имъ: 'Вѣсте 
ли, что створихъ вы?... Аще оубо азъ оумыхъ ваші нози, 
г[осподин]ъ и оуч[и]т[е]ль, — : вы долъжьи есте другъ другу 
оѵмывати нозѣ». (іоан, хш).

[л. 14В об.]1) «бгда же придеть Параклитъ, егоже Азъ 
послю Еамъ от[ъ] 0[ть|ца, д[у]хъ истиньныи, и[л. 144]же 
от[ъ] 0[ть]ца исходить, и-тъ свѣ дительсътвуеть о Мнѣ. II вы 
свѣдительствуете, яко искони со Мною есте. Си гл[агол]ахъ 
вамъ. да не сблазнитеся. От[ъ] сонмшць ижженуть вы ,— но 
нриде година, да всякъ, иже оубьеть вы, мниіься службу 
приноспти Б[ог]у..>. (іоан, XVI).

[л. 1471- Симонъ же Ш тръ, имыи ножь, извлече й і 
оудари раба архие])ѣ‘"ва и ол рѣза емѵ оухо десное; бѣ же 
имя рабу тому Малхъ. Р[е]че же Іс[ѵс]ъ Петрови: гВонзи

ІІор. ПИІНС,  л. і о  об.
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нонкь свои в ножни,— ци в каиии1) :— ч&шю, юже ми дасть 
0[гь]ць, но имам ли шіти ея’?...^ Слугы июдѣис.кыя яша 
1с[ус]а і связапта й и ведоша й ко Анену п^рвѣи. Бѣ бо 
т р с т ь  Каияфѣ^ шке бѣ архиерѣн лѣту тому... По 1с[ус]ѣ же 
идяше Снмонъ Пстръ и другии оугченикъ, и тъ же знаемъ 
бѣ архиерѣеви. (і0 ан, ХТШ).

[л. 151 об.]. Бѣ же година третьяя, егда раепяша й... 
II мимоходягцеи хуляхуть й, покивающе главами своими
і гл[аголю]ще: «ОвоІ Разаряя ц[ь]рк[ъ]вь Б[ож]ию и треми 
д[ь]ньми съзидая, исп[а]си себе и слѣзи со кр[ьс]та!» Тако 
же архиерѣи, ругающеся друтъ къ дру[л. 152]гу, с книж- 
ніікы гл[агол]аху: «Ины сп[а]се, — себе лі не може спасти?»2).

XI.

Г р а м о т и  Х ІѴ -г о  т а  Х Ѵ -го  в .в .
Безпоеередньо з первописів або з фотографічних знимків значну частину 
старо-украінськнх грамот ХІТ та ХТ в.в. видано в «Украинской грамма- 
тикѣ» А. Кримського іМ, 1908) та ще більше ѵ всезбірці В Розоьа- <Юж- 
норусскія грамоты» (К- 1917). 3 деякпми чптаннями В. Розова абсолюгно 

не можна погодптпся 3).

I. а)  Перемиська купча грамота 1359-го р. на дідицтво Ганни Ради-
вонксвоУ.

(впд. В. Розов: «Южно-русскія грамоты», 1917, ст. 10).

В ъ  лѣто шеститисящное шистьдесятъ семое купилъ 
панъ Петрашь дѣдицтво в Анъны Радивонъковоѣ: дѣднину 
ее и вотнину, што по нюи о[ть1ць далъ. Ана продала Пе- 
тран [кови Радъцѣовьскому свою дѣднину и вотнину оу вѣки 
и дѣтемъ его: полъ става исо млиномъ к сь коръчыою и 
землею и с-ь з дворищи и со всѣмъ, што коли о[ть]ца еѣ

г) Вс/Лг г/;ѵ [хѵ:/сирѵ.ѵ аоо "Гіѵ ^ѵрс^ѵСівана хуш , П).
Слова: «ди в каппп» не мають собі еквівалента в грецькомѵ тексті, а 
являються вставною слов*янською глосою для слов‘янськпх-такп слів: 
‘В ножнп» (себто «въ ножнѣ,» або <въ ножны»).

2) каотЬѵ оо Ь б ш ш і  сшаса (Марк, х ѵ , зі).
*) От, наі.р-, у своій грамоп 2 (ст- 3) д. Розов друкуе: далъ 

«■смъ иѣзы на Днѣстрѣ» (зам. «и ѣзы»), *а ту не надобѣ ни-дному Чап- 
ковьцю собѣ ѣ зачпн[и]тиѵ (зам. <ѣла чпн[п]тп>). Або, :?і і о в , у тій самій 
грамоті: <а по шуть Полъдъгаецьскып» (зам. «иопуть по Пъдъгагцьскып ). 
хоч бѵква (а не л) чнта«тьг.я в нервоппсі зонсім виразно.
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прислуілало. А в то не надобѣ оуетупатиея ни оунук\тмъ 
еѣ, ни племеню еѣ. А купилъ панъ Петрапіь за сорокъ 
гривенъ. А на то послуси: пань староста рускоѣ земли 
Ота Пилецкри, восвода Цтиборъ, ппсарь Яшко; а се зем- 
ляне: панъ Ходько Быбельскии, Кадолъфовичь Друздъ, 
Пванъко Полъпричичь, Богданъ Тивунъ, ІЦепанъ Воло- 
ти н ъ  Риботицкии, Олефѣрыю судья, панъ воитъ пере- 
л.ышльскии, Канътѵръ из Угоръ гость, панъ Гутарътъ, 
Кость Соковичь, Гань Кѣраховичь. А питъ могоричь оѵ 
Быбицкого оу дому за копу грошпи. Л писалъ грамоту 
писарь панэ. старостынъ дьякъ изъ Болестрапіичь, име- 
немь Дьячковичь. А прп томь бьтлъ попо ІІечѣрескші 
Петръ, а коръчмитъ Олехновичь < еменъ. Оѵ вѣки вѣкомъ 
Аминь.

б) ІІеремнська купча грамота 1366 р. на Шульжичівське дідицтво.

(пид. В. Розоп: «Южно-р. грамоты», К. 1917, ст. ] 2\

Во имя Оіть]ца и С[ы]на, с[вя]т[о]го Д[у]ха. Подъ 
лѣтомь Б[о]жья нарожѣнья тисячего тринсотъ шистьцятого 
птестого коупилъ панъ Петръ Радцѣовьскии дѣдицтво 
Пнеколътъ оу Шюлжичювь: оу Хлипля и оу брата его За- 
харьѣ и оу ехъ дѣтии, со всѣмъ оуездоыь того села и 
сычемь н с колодяземь и сь лѣсомь и з бортъми и с вепеты 
за рѣкою и сь сѣножагьми и землею того села за сто гри- 
венъ вѣснихъ. А продали и оуздали ему добровоулно п оу 
вѣки дѣтемь его передъ паномь Пилецкимь, старостою 
Роускоѣ земли. А оу ставу Радивоунъковѣ ловити сѣтыо 
ему добровоулно. А на то послуси: вл[а]д[ы]ка Ларивунъ ис 
кри[лошаны] перрмышльскии и печать его, панъ Петръ ІІва- 
новычь и печать его, панъ Ходько Быбельекии и печать его, 
Стецко Лоевычь нс Ходькомь братомь сво "мъ и печать сю 
панъ Навоуи Стояш/ кии, панъ Навойко Насяновь братъ1), 
Дмитръ Матьфѣевичь, панъ Нѣвъступъ Столпувьскии и 
братъ сго Фанчславъ, Панъ Лѣсота, Друздъ Кадолъфовичь, 
Васько Кузмычь, панъ Яшко писарь Крукиницкии, Осташко 
Потрутовичь и с[ы!н[о]мь ис Петромь, панъ Стиборъ,

*) чи не Кагяновь?
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Ходъко Яголниковычь и печать гто, Осташко Соульскии- 
Богданъ Тивунъ, воитъ перемышльскші ис мѣстичи, панъ 
Ожетъ СолнлчковичьГ. іѣбъбъко и братъсго Костько, Бѣзна, 
поѵдья Орофѣрько, вл[а|д|ы1ч[п|пъ тивунъ ііванъко Губка. 
А питъ могоричь оу Ачьдрька оу дому Лыс-ого за двѣ 
гривнѣ вѣг-нпи: меду за гривну, а пива за грнвну. А пи- 
салт> привильп сс поповичь Болострапшцкии именомь Де- 
ячковичь Вас-илювь с[ы|нъ поповь Коеть, піоузвищемь Со- 
рочичь.

в) Неремисыка продажна грамота 1378 р. між Хонькою Васьковою 
та-протодіяконом Ів. Губкою.

(ішд. А. Кримськнй: Укр. грамматцжа гт. 420̂ 3: пор. Розок. ст. 2Г>).

Во имя 0[ть]ца и С|ы|ка и с[вя[т[о1го Д[у|ха, аминв. 
Б[о1жьс:ю м[и[л[ос]тью и добрыхъллдчи прьяЗныо исгалася 
торгувля межи доб]зыми людми, межн бояры и межи кри- 
лошаны с[вя[т[о]го ТІвана, аже пани Хонька, Вас:;овая 
Дядьковича Лчена, изъ дѣтьми сво<:ми. ис пани Просинъею 
и зятемь ово "мъ ис паном ь Іівашкомь Данъславичемь и 
си внучаты свооми и с-о всѣмъ племенемь сзо('мъ доброю 
волею своі ю и добрымъ оѵмышлѣнъемь свс мъ, а викоторою 
силою, но сама то вчинила, безо лъсти и безъ хитрости, 
продала есть тотъ мунастырь за 20 гривенъ серебра вѣс- 
ного, именемь Йванови Губцѣ, протодьяконови с-|вя]т[о]го 
Ивана. и і*го брату, Хсдоровн, и дѣтемь ехъ. А Мванъ 
[Губъка пе евоимъ]1) братомъ купилт, ость тотъ мунастырь, 
именемь Калениковъ, ц[е]рк[о]въ с[вя]тоѣ П[огорсд:і]ци 
Оусгіѣнье Причистоѣ, изъ бл[а.]г[о]с[ло]влѣнъомь ппскупа 
ІІаривона. Акугіилъесть ІІвачъ Губъка изь братомъ евоемъ 
на вѣки ико с[вя]т[о]мѵ Іо;а]ну еп[иеко]п[и]и, к сел\ Гнѣвнов- 
чи Далн 15 гривенъ серебра вѣсного, а Губка далъ 
шюбу свою кѵничюю, дорогимъ сукномъ брд натънымъ по- 
шита, за 5 гривенъ пани Хоньцщ и еще ва даіи 12 лисици 
пани Хоньци и еѣ зятеви Ивашкови и дѣтемь еѣ. А про 
то та пани Хонька и [с ] своомъ зятемь и своемъ со вс-ѣмъ

!) Ці три слона ду;ке яатергі, і не мо;кыа р*. читиог, чи тпчио я і і  
прочитаг..
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піемонемь оуздала ссіь т о т ъ  мунастыръ Калсниковъ ІГва- 
нови Гѵбцѣ и сго братѵ Ходоровіт на вѣки и дѣтемь схъ - 
со вйѣм і> оот.ѣлдом ь н со лсѣмм граніщями н зоМлею и 
сѣножагьми и зъ гаими и зь  дуоровами и з бортъми и 
з болоты и сь рѣками и со млнномъ н гычемь и с. коло- 
длземг. и с л о б н іц и  и съ всѣми оужитки, яко из вѣка вѣч- 
ного слушало к тому мунастырови. А тому мунастыреви не 
отлучятися от[ъ| с|вя|т|о|го ІІвана оу вѣкк: хто коли сго 
купнль, тому сіугпати къ с-Івя]т[о1му ІІвану. А при томъ 
оуздаванъѣ были бояре земляне: панъ Ходько Быбелы-кіш 
со двѣма с[ы]нма: Ѵндрѣико и Васко, панъ Глѣбъ Дворъ- 
скович[ь] с-о двѣма с[ы|нма: Ванько а Лехно, панъ ІІвашко 
Дроздъ, панъ Васко Кузмпчь,паяъ Михаило Потрутовичь, 
панъ ] аврилъко Дробышевичь со двѣма с[ы]нма, Сеьько- 
вича два: Михаило и Пвашко, Стецко Гдсшицкии 2), ІІгнатко 
Черневпчіь], попъ Микулиньскин Федуть, а другии попъ Без- 
мездьницкіш Кость, попъ Топяковичь Лковъ, Нестюръ Це- 
паревичь. А питъ морит;ь[ріс]в Олеша оѵ дом^ за потъ грпв- 
ны грошювъ. А писалъ грамоту Костько дьякъ Болестра- 
шицкші по І>|о]жыомъ нарожѣньѣ тпсячю лѣт н ;>00 лѣт и 
70 лѣт и осмое лѣто.

г) Зудечівська розгранична грамота 1413 року.

(Впд. Р>. Розог.: «К)л;по-руссК. грамоты», ст. 82 --'84'.

Во имя Отца п С[ы]на и с і в я ] т [ о] г о  Д[у]ха. амин[ь]. 
Мы, княз[ь] Федоръ Любортовпч, чинимо то знаменито еим 
сволм листом каждомоу добромоу, кто коли на нь оузрит, и л и  

оуслышить сго чтоучи, кому сго болдет потребизна, и ны- 
нѣшнпм н потом боудоущим, — аже приида пррд насъ н 
пред ппны пан ІІвашко Дѣдошицкии Мшѣичичь жаловалъ 
и позваль пан[а] Татомнра Балицкоі*[о], аже емоу побраль 
пан Татомирь вепрѣ оу Черном Лѣсѣ коло Тоурыт оу Ба- 
лины и поорачь емоу поле и покосиль и доубровы чересь 
границю. А мы смоу право дали с нпм; пан Ивашко Дѣдо- 
ш і ш к и и  положііль свои листы граннчныи прод нами н пред

*) може б)тн, %Т,нѵръскович[ь]'. Не чиѵко.
*) 3 першого ііогл:ід} хочеться чнтагп* «Бдешицкип .
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паны; пан Татомирь Балицкии приганиль лиетом пан 
Ивашковым Дѣдопшцког[о], ияю соуть листове неправии, 
фалшевнйн. Право такь нашло: пан ІІвашко Дѣдошицкии 
имасть очистити лис-ты свои-—пан Пвашко Дѣдошицкии 
не могль очистити листовь своихь. Право такь нашло: ажь 
пан ІІвашковы листи оуморени на вѣкы, &жь не имаеть ими 
оѵсиомпнатися, ани его ближшии. Право такь нащло: 
имають оуказати свою гранпцю старци обьчими. Мы еемо 
выелали нашего оуряднпка — пан[а] Донца, старостоу зоѵде-^ 
човског[о] на тоу-то граннцю. Пан Пвашко Дѣдошицкии 
поставил старцѣ обьчии, пан Татомирь поетивиль (!) старцѣ 
о бьчии. Тоти старци сгодилися с обою стороноу на одчно 
слово: вызнали, оуказали староую границю и врочища межи 
Дѣдошичи и межи Баличи. Стали оу Велш.ого Крихова, 
кде переходить дорогазоудечевская подлѣ Оузножи1) поперек 
доубровы к Нечачю лѣсови и подіѣ лѣса горѣ и подлѣ 
доубровы горѣ до Лѣсоцкои дорогн, котрая идеть и Зоуде- 
чева до Долины, — тою дорогою поперек лѣса іі поперек 
потока Нечача. Тою-жь дорогою зоудечевскою къ Коте- 
шевоу къ бортномоу доубью. От бортного доубья поперек 
доубровы к могылкам. От могылок поперек рѣки Соукиля 
к дорозѣ, котрая ' дорога идоть из Дѣдочичь до Баличь, 
поперекь дорогы к Теплици къ Грибович доловь Тгплицею 
до рѣки до Свѣчѣ. От оустья Теплицѣ( Грпбович поперек 
рѣки Свѣчѣ и поперек поля к Чорномоу Лѣссу к потокоѵ 
к Лоужешевѣ, кде оупадоуеть в ню, оустьемь поток Во- 
лоуевь поперек потока Лужечіева горѣ потоком Волоуевом 
лѣсом кь потокоу Дрыжани. Поперек потока Дрыжаьи лѣ- 
сом к оустью Солотвинѣ оу рѣкоу Тоурью. Поперек рѣки 
Тоурьи, горѣ Солотвиною потоком, поперек Лѣса Черного 
къ сѣлцѣ. Звыше тыхь врочищь лѣсъ и поле п доубровы — 
то ее[ть] Дѣдошицкое; изниже тых врочпщь: лѣсь и Балнна, 
вокно солное, и поле и доубровы — то ес[ть] Балицкое. Пан 
Татомирь Балицкип довель своихь границь и зыскаль по 
тоты врочцща старци обьчими; и на то помочное далъ, а 
мы есмо взяли. А при том были евѣдци: пан Ленко ста-

х) У Розова перше чнтання — «оузлюл;и».
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роста, пан Задоррвецкии Длштрь, пан Сенко Проневич, 
пан ЛГалофіи, пан Драгомиръ, пан Манко Ардевови1), пан 
Прокопъ Няневич, иныхь досыть прн том было добрыхъ. 
А мы р с м о  на то свои лис[т] далі и печать свою привѣсили 
паноу Татомирови Балпцкомоѵ на потв^рженик тыхъ грачиць 
и врочищь. А то ся дѣяло в нашем дворѣ въ Зоудечевѣ, на 
д[е]нь с-І вя]т[о]го м[оу]ч[е]н[д]ка Оетафия под лѣты 
р[о]ж[0 ]ства Х[ри]с[то]ва 1000 лѣтъ 203 лѣта.

II. ІІолітичні грамоти буковиисько-молдавських господарів.

а) Львівська присяга1436 р. од госпоааря Іллі королеві польскому 
Влодиславсві III Варн^ньчикові

ГЗид. В. Уляницький: «Ыатеріалы для псторіп взапмныіъ отношеьій 
Россіп, П о іь ш п , Молдаиіп н Турціп въ Х Л  -Х Т Ів .  в.» — в ыоск. 
«Чтеніяхъ» 1887, ст. 49 .̂ Буквп »ѣ> тя «я> часто у буковпнців плуталпся.

Мы, ІІліа воевода, господаръ зёмли молдавскыхъ, зна- 
менито чинимъ оѵрѣдомъ того листа оусимъ, комужъ есь 
потреблзна, н п н ѣ ш н е м ъ  и п о т о л іъ  будущимъ, како чамисковъ 
нашихъ наслидуючн, оѵ добротѣ обѣтнлцъ ихъ вѣрою до- 
стоиною и оуставичною жадливостію исним случити9) 
напіаснѣишему княл:атн пану Владиславовы, полскому кро- 
лювы, литовскому князу наивышему, русксму дидичю и иныхъ 
многых зёмли господарю, пану .нашему м[и~|л[о]стивомѵ, и 
его намѣсткомъ, корупи кролевства полского, ко безъпечною 
вирп ч[и]стою и уетавичнои службы ьавѣзати хотѣчи тому 
исному пану нашему м[и]л[о]стивому, панѵ Владлславовы- 
кролевы и сго с[вя]тои корони того исного кролевства 
полского, и его намѣсткомъ, — оучера тоу у Левогы посполу 
съ въсею радою нашею, ритермп, бояре и понстви, и з го- 
роди, мѣсти, землѣми подданными, е каждого стадла а-любо 
рѣду намъ подданнымн людми, виры правои голдь презь 
оурѣдь присѣги тыми словп, доткнувншся с[вя]того крижа 
и древа Б[о]жіа: яІа, Пліа, воевода-госнодаръ землп мол- 
давской, присѣгаю и обицуюся вѣрно без лъстн н без хи- 
трости освичености шшеи корснч кролевства вашего пол- 
скои, и его намѣсткомъ съ въсѣмл землѣми и людми моими 
виру ч[и стую. II вѣренъ хочю быти. Тако ми Богъ помози

]) чпт- Ардевовпч». *) ?и  не «слуа;птп>?
11
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и с[вя]таа достоиная пан н]а Маріа и оуси с[вя]тыи, и тотъ 
сівяітыи крижъ хвалебныи въ всеи покори и почестъноси". 
Учинили ееми къ сек службѣ тому исном\ паноу нашемоу 
А[ и]л[о]стпвому пану Владиславу-кроіеви и корони кро- 
лества полского и его ьамѣсткомъ, колко кротъ будетъ 
потрѣбизча на вѣкы-вѣчнш часы, съ въсѣю нашею моцію 
и ііадою, ростронни, добровслно ся завѣзуючи, обицуючии 
слюбуючи тако за насъ, и за оуси наши дѣти и подданны і, — 
иже голдь прѣдреченныи службы и обѣтници нашеи под 
чъстію и вѣроую вѣрни и оуставичне заоуждьг на вѣкы безь 
отмолвы и безь противлиня къ всли того исыого пана нашего 
м[и]л[о]стивого кролѣ полского и корони и его намѣсткомъ 
на каждыи часъ ховати, съ въсею пилностію бачити, про- 
тивъ каждому непрііателеви а-любо непрііателемъ ихъ 
приклонити помочи, и помочи карсуни нашеи съ въсею 
силою людіи нашихъ колко кротъ где коли будетъ потрѣ- 
бизна чинити. А николи не хочеми быти оу ради смолвы 
снѣтію чересъ ся, а-любо чересъ кого иного. А-любо 
иныи-где бы коли того ксного пана нашеі о наим| л]л[о]ст- 
ниишого кролѣ полского и коруны его намѣстксмъ лихое 
оуволотство ражено, а люСо молвено,— и овшемъ мили: зъ 
ихъ оусѣхъ противныхъ речіи, когоі»ы быколи ку нашеи 
знаемости пришли, оуставг.чніи обыслати и ъыстеречи, а 
николи инъшего собѣ пана мимо прѣдреченного наиіаснѣ- 
гаого пана м[и]л[о стивого Владислава-кролѣ и его коруни 
кролевства полского искати и выбирати. И его намѣсткомъ 
и къ о\ симъ нашимъ нас и напп подданныи іынчшнимъ 
и потоыъ будущіи завѣзуеми оучинити и полнити тотъ 
истинньш голдъ и с.іужбу напрѣдъ выписаную чинити 
бачити. Оурѣдомъ того листа нашего пичатъ наша есь 
приьишена. ІІисано въ  Ливовѣ, у срѣд[у] по Въздвижгніе 
ч[е]стнаго крста. в лѣт 6944 ееп. 19.
б) Постанова Петра-воеводи й боярськот ради 1456 р. про виплату 

данини туркам (іултанові Мехеммедові II).
(Вид. В. УляницькиЙ, ст. 8 6 ).

Мы, Петръ воевода, з Божіею милосіію господаръ 
земли молдавскои, с паны радою нашею молдавскои, а и 
съ нашіимъ митрополитомъ киръ-Ѳеоктистомъ, и съ всямм
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паны отъ велика даже и до мала, радили есмы и много 
подумали меЛѵЪ собою о утисненіе и погибели зем ти нашеи, 
щожъ съ угсихъ стсіронъ нмаецъ, а наибу тше ~  отъ турковъ, 
иже набрали и берутъ по кулкогь разовъ и просятъ у насъ 
даны: двѣ тигѣчи угорскыхъ златъ. ІТно мы н?дугжъ бы- 
хом ь дати еи, а боронитисѣ намъ — никакъ, занужъ помочь 
и подпоры жаднои н^ имаемъ ни-отколѣ, какъ предци наши 
имѣли. А не давши имъ, сами собѣ возмутъ, кэкъ и до- 
тулъ брали — жоны и дѣти братеи нашихъ. Того-дилѣ ра- 
дили есмы уси посполѵ лоднѣти собѣ неволю, какъ мочи- 
имемъ, и похилити соби голову тому поганству: наити и 
дати имъ, на що мочи-имемъ ихъ ушросиги, докулъ ачеи 
сѣ Богъ милы с-милуетъ, абыхоліъ тижъ моглп отъ Бога 
помочь имЬти и стороны свсн наити, какъ и наши предци 
имѣли. Протожъ, урадивши то, уси посполу проснли есмы 
нашего болѣрина гіана Михаила-логоѳета,* абы пошелъ до 
турковъ поднѣти нашу тѣготу, узѣвпіи Бога на помочь, и 
утчинити намъ миръ, какъ бы наша землѣ не іибла дале. 
Мочи-имет ли нпже-що, так и добро! а пакъ ли не мочи- 
иметъ съ того спросити, а вынѣти, тогди дати и тоты двѣ 
тисѣчи златъ угорскыхъ, абы нал»ъ упокои был, абы землѣ 
наша дале не гыбча. И слюбилп есмы и слюбуемъ с симъ 
нашимъ листомъ гіану Михаилу^-логоету, абыхомъ не спу- 
стили жаднаа слова на него николи, аны бы пакъ моглъ 
никто на него речи, аже онъ тои даны учннилъ, — занужъ 
мы его уси посполу послатш, -  и тоту данъ дати по нашеи 
неволи. II на то листъ нашъ дали есмы пану Михаилу- 
логоету исъ усими нашими паны и радою молдавскою 
подъ нашу печать и подъ печати усихъ боярь нашихъ, 
абы онъ съ усимъ серцелгь нашрго упокоя-длѣ ходилъ. 
А панове наши по именю: а наипервы митрополита нашего 
киръ-Ѳеоктиста, а пана Братула, пана Думы Браевичг, 
пана Лазора, пана Станчѵла, пана Маноило, панъ Иванъ 
Балчанъ, панъ Оана Пынтече, панъ Козма Шанцровичъ, 
панъ Ходко Щиборъ дворникъ, панъ Петръ пръкалабъ, панъ 
Ііетръ логоетъ, панъ] Ходко Крецевичъ, пан Моика и братъ 
его ианъ Гоадеръ, папъ Гоянъ, панъ Косге Орышъ, панъ
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Косте Дановичъ, панъ ІПендрька Толочка, панъ Лазя ІІи- 
тикъ, панъ Андрушко. пань Іонъ Бучумъ, панъ Миккралъ 
дворникъ. панъ Тоадеръ Дулчевичъ, панъ Михулъ Старо- 
стичъ, панъ Сина Хотинскы, пянь Болбосѣ постелникъ, панъ 
Романъ X } дичъ, папъ Іацко Хѵдичъ, панъ ІІватко  Хрин- 
ковичъ, панъ ІІлѣ вистпарникъ, ганъ Васко Левичъ, панъ 
Хринко Левичъ,пан Данчулъ Кнѣжчинъ, панъ НягI:ымиянъ, 
панъ Ивашко Устекли, панъ Драгославъ, панъ Негои и 
братъ его панъ Братулъ, панъ Еремиа, панъ Порка. панъ 
Езерянъ комисъ, панъ Михулъ столникъ, панъ Гангудъ 
спатаръ, панъ Негрилъ дворніікъ, панъ Дракоше чашникъ, 
панъ Зянко, панъ Дума Микачъ, панъ Дума Галбинъ, 
ланъ Косте Цоличъ, панъ Петръ Сръвескулъ, панъ Ми*- 
кулъ спатаря іі панъ Журжолѣнцѣ, и н&ши писари: панъ 
Тоадеръ Проданъ и панъ Добрулъ и панъ Кръстѣ п панъ 
Вулпсшъ и пэчъ Солъманъ и ины ус-ы. А Стецко писалъ 
у Васлучі. В ъ  лѣто 6964.

в) Стефан воевода 1473 р. надае землю манастиреві на Ліолдавііці.

(Оригінал у кннгозбірні УкраТнськоТ АкадсміТ Назтк).

і* М[и]л[ос]тію Б[о]жіею мы, Стефан воевода г[ос]- 
п[о]д[а]ръ [земли молдавскои знаменн]то ч и н и м ь  ис сѣмъ 
нашіімь листомь въсѣмь, кто на-нъ възрит илк его чтучи 
оуслыпшть, оже бл[а]гопроизволи г[о]с[по]д[арст]во ми на- 
шимь благимь пропзволеніемь и свѣтлимь и ч и с т и м ь  

сръцемь и  от въсея нашея доброя волея и от Б[ог]а помо- 
щ-я, яко да оутвръдимь и оукрѣ[пимь] нашь монастирь 
от Молдавица, идеже есть храмь с[вя]т[а]гс Благоврщеніа 
и где есть игумень, нашь молебникь, попа-Анаетасіе. Й 
оучинили есмо въ зад[оу]шіе п за спасеніе родитеіь на- 
шихь п за наше здравіе и за здрэвіе детои нашихь, и дали 
и потвърдилп есми тому свѣтомоу ЙАшему монастирю от 
Молдавица, оу нашеи земли у молдавьскол, села на имѣ 
СынгурЬніи, що соуті, у волости Кигиячю и ІІояна ]>рума- 
рева, съ кръшіцами, — ни имѣ крънпцамь: кръница Бере- 
(-това и два кръници у верха Сухон, и една па^ика, где 
была насика Брумарева, и на Прутѣ едно озеро на имѣ
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Блисчѣтул исъ блисче целолгь малымь езеромь, и выше 
озера Блисчатула дрѵгое озеро на имѣ Будоеле, и другое 
озерце Секриюль, н една гръла, іцо есть оу углу Пру~та и 
оу-падаеть оѵ озера, и сдна гръта, що сѣ зоветь гръла 
Булхакова, и другая гръла, що выходить изь озера долу 
до мосту, и е:що село оу гърли Гътѵри на имѣ БлъБаціи. 
И такожде, ре, оусталь Нватико Арліѣнчич прѣд нами и пряд 
усими нашими бояры по своеи доброи воли н даль с[вя]- 
тому монастирю нашемѵ от Молдавици половина с-ела — от 
Остъпчань вышнію част[ь], где был Ос-тапковъ тъман[ъ] 
оу' Туріи у волости Яскои. Пно ми, віщѣвше ег[о] доброе 
произволеніе и дааиіе, а ми тако:кде, ре, ес-ми далч и по- 
твръдили с[вя]тому монас-тирю нашему' от Молдавица тую 
половина села — от Остьпчань вышнию част[ь], где быль 
Остапковъ тъман[ъ] ут Туріи у волости Яскои. Тое въсе 
вышеписанное да ест1 ь] от нас оурикь исъ въсѣмь дохсдомь 
с[вя]том\ монастирю нашему от Молдавица, и да ест[ь] непо- 
роушанно николи я:е, на вѣки вѣчныя. А хотарь тимь се- 
ломь впшеписаыным — да есть ст оусихь сторонь по ста- 
ромѵ хотарю, куда извѣка оживэти. А на то ест[ь] вѣра 
г[о]с[по]д[арст]ва ми — вншеписанньш Стефэн воевода, — и 
прѣвъзтюбленнызь дѣтеп г[о]с[по]дГарг-т]ва ми — Але^зн- 
дра и Петрп. И вѣра боярь наптихь: вѣра пана Станчюла 
и сгы]на его пана Мырз и]чя.Вѣра пана Влаикула и с|ы]на 
его пана Думы., старостѣ хотинскіи. Вѣра пана Боди двор- 
ника. Вѣра пана ЗОияри. Вѣра пана Луі;а и пана Блъка, 
пръкалабн Белоградскы. Вѣра пана Няг[уя] и пэна Ивашка, 
пръкалаби Кепіискы. Вѣра пана Арбуре, пръкалабь Не- 
мецьскыи. Вѣра пана Фети Новоградского. Вѣра панаГан- 
гура Орх...кого. Вѣра пана Пашка Вѣра пана Бѵхти. Вѣра 
пана Пвана Чокръліи. Вѣра пана Петрика Якимовьчѣ. 
Вѣра иана Яцка Худичѣ. Вѣра пана ІІвашка Хринковичѣ. 
Вѣра пана Връничана-спътарѣ. Вѣра пана Югп вис-тіар- 
нпка. Вѣра пана Юги поетелника. Вѣра пана Дажбога чаш- 
ника. Вѣра пана Томы столника. Вѣра пана Или хуруко- 
миса. Іі вѣра въсѣхь боярь нашихь мс лдавьскихь, великихь 
ы малыхь. А но нашемь животѣ кто будет господарь на-
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шеи земли, от дѣтеи нашнхь или от нашего роду, илы 
будь-кого Б[ог]ъ изберет господаремь быти нашеи земли 
молдавскпи, тоть аби не порушиль нашего даав а, зануже 
есми дали и потвръдили с[вя]тому монастирю нашему от 
Молдавици вь задуиііе и за спасеніе родителчі нашихь и 
за наше здравіе и за здравіе детеи нашихь, яко и више 
пишемь. А на болшею крѣпость и псутвръ/ьдете тому 
въсему вишеписанному велѣли есми нашему вѣрному пану 
Томѣ логофету пиеати и нашу печ&ть привѣсити к сему 
нашемоу листоу. Писа[ніе?] Аадреика оу Сучѣвѣ в лѣт 
6981 м[ѣся]ца ген[варя] 8 д[е]нъ.

На печатп вигпснуто: 1ш, Стефанъ воевода, господар зек.ли Мол- 
дапскоп. Псіать».

III. Князівські грамоти з К и і в і д и н и .

а) Кн. Семен Олелькович 1459 р. в Прилуці надае землю 0р<?міт
Шашкові.

Дрѵкуеться за рукоппснпм фіак^пмільким знимі.ом, що колиоь був 
переховувавсь у кпівській Археографічній Комісіі, а погім кудись знйк 
і вважаізсь бѵв за пропащпй. Знайшовсь він серед паперів покійного 
Жптецького і належпть тепер Украінсьюй Академіі Наук. ІІа конверті 
зроблено наппс (не рукою П. Г. Жптецького): 'Подлпннпкъ въ Б-кѣ Кра- 
спнскпхъ въ Варшавѣ». Досі не було жадних указівок, де мав-бп знахо- 
дптпся орпгінал.

Мй, кн[ я]зь Семенъ Александрович великог[о] князства 
своег[о] киевского, ознаимуемо сим листом нашим’, хто бы 
на него посмотрити любо чтучи его слухати будет хотѣв, 
кому бы того вѣдати потреба, — иж мы деи, змиловавшися 
над слугою нашим, урожоным времивю Шапком, которои 
намъ великіе услуги свое и коштом немалим отдает, про 
то, нагоро:каючи ему самому, жонъ и потомотяу его, при 
всюи отчизнѣ и дидпзнѣ его земляноии при всѣхъ городи- 
щох и урочищах его зоставую и сим листом мс/имъ надаю, 
которых продкове сго от продковъ моих спокоине дерл^али 
и оных заживали: городища, селища и урочища з рѣками 
и рѣчками и з ихъ прилеглостями, кождое до себе широ- 
кость маючие Городище Тимолов из лѣссмъ ГнилецкЕМЪ, 
Томиловомъ, Печенѣжцомъ, Ключевомъ, Бугаевомъ и ин- 
шими лесами и лесками и землями своею широкостю, какъ
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се они мают. Городище из [ле]еам[и] Драгушовскчми и зо 
всею землею над рекою Русавою; по обоуъ сторонахъ тое 
реки земля лежачая, какъ ее продкове в широкостЕ и дол- 
гости з дѵброзами, ееножаіми и речками малими, в Русзву 
впадаючими. II какъ тая Русава сама в собе рѣкою идетъ 
и в Днѣстръ уйадаетъ. — с тоею рѣкою Русавою и широ- 
костю земляною. Такъ же городища над рекою Кусяицею 
из головою Кусници и Кусничкою 30 всѣми ихъ полями, 
ееножатми, дубровами и ихъ ириналеліностю. До того, инъ- 
шіе городища и урочища над рѣчъкою Каменпцею и от 
веръховины ее, которая впадаетъ в Двѣстръ: з обудвухъ 
сторонъ тое рѣчки Каменици землю деръкати маетъ по 
самую Сухую Каменицю, г подоиминеми тамътого мѣсця 
по рѣчъку Рашъковъку, которая в Днѣстръ впадаетъ, и з 
оними городшцами, и ихъ шіфокостю и долъгостю земля- 
ною, и изъ стѣнъкачи и ярами, долинами, понадъ Нест- 
ромъ и въ поляхъ будучпми, — зо всѣмъ тымъ, какъ прод- 
к о в р  его дръзьанъя и уживаня свои мѣли а повиносость и 
олужбу продкомъ нашимъ отдавали и намъ отдаютъ. При 
чомъ р с ю м ъ , его самого, жону, дети и на потомъ будучіе 
исчадки его при томъ всюмъ зоставую и мѣти хочу, какъ 
продъкове его за/Ыівали, штобы и унъ тос отчпзнч и ди- 
діізъни свое загкивалъ и по вемъ счадыі его. На што и 
листъ нашъ с притисъненъемъ и завишенъемъ печати на- 
шое дали есмо. Писанъ на Прилуце, за Днепромъ, іюнь 12 
ден[ь] в лѣто 6967.

б) Китвська княгиня Настася 1459 р. надае землю Лаврі.

(У  москов. Рум‘янц. МузеІ, в Мухаківській килекціі; Розов. ст. 174).

М[и]м[о]стию (8Іс) Б[о]жию мы, кн[я]гины Олескандовая 
(.>іс) Настася киевская, подумавши есмо с нашимп дѣтми: 
съ кн[я]з[е]мъ О^меном Алекс-андровичем и съ кн[я]з[е]мъ 
ЛІпхаилом Алексэндровпчем, и снашим о[т]цем анхимандри- 
том печерьским Нпколою, и с нашею вѣрною радою, со 
князми и с паны. Придали есмоу дом с[вя]тыя Трогл]ци к 
манас-тырю Сергиеву двѣ волости наших: Передол а Почя-
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П О Д 1)  СО всѣмц приселкы И СО всѣмн ПОШЛИЕГіМИ и с людми, 
што издавна к тым волоствм пізислушали и к тым присел- 
ком, и съ землями и з водами, с озеры и с рѣками, и с 
рѣчками, II  С ПоТОКЫ, и з бобровыми гоны, и с полми, и съ 
сѣнождами (зіс), и с лѣсы, и з дубровами, и сщ -чам ы 5). 
А то дали есмо у дом с вя]тѣи Тро[л]ци на пямат (8Іс) ро- 
дителем н[а]шимъ с-ътцом прао[т]цем, а нам на здорове, 
кого Бог при животѣ подръжит, а по животѣ так же на 
пямят (8Іс). А Д8ли есмя вѣчно, непорухомо. А хто сеи 
наш листь порушит и в наше придане имет ся уступати, 
тог ся с нами розсудпт пред живоиачялною Тро[и]цею. 
А на лѣпшеи справедлпволости (8Іг) к сему нашему листу 
печят н[а]шу привѣсили. Дана у Киеьѣ, в лѣто 6010 семое 
нндик[т] 7.

X II

З а ж и д о в і л а  л і т е р а т у р а .
С р е е ь  ж и д о в п н р і і к і в  зародплася в КЛгоі, а  як поТхав кнлзюпати до 
ЯоЕГорода кпТвський князь Мпхайло Олеіьковпч 1471 р. і взяв із 
собою кпТвського вченого жпда Схарію (мабуть як лікаря), то через 
того Схарію ро.шовсюднплася «рпсь ѵ Новгороді. Звідтп, янов, перекп- 
нулася вона й на Лоскву. Де—тпм паче, що з вел. князівства Литов- 
ського наТхали до Велпкорѵсі ще й пнші жидн-місіинери, як, от, ІІоспп- 
Шмойло Скарявий та Иусій Хануш. Через таку історію заяшдовілоТ 
«респ мн докотрі важлпві ТТ рукоппсп знаходпмо тенер аж ѵ північнпх 

великоруськпх кнпгохранплищах.

а) 3  ,,махазорних“ псалмів Хведора-жидовина.

Хведір'.кндовпн нрпТхав до Московщини передше од СхаріТ та й охрр- 
оіпвсч тач не пізніш од 1401 р., а за часів діптрополпта ІІплпгіа 
(1464-]47В) псреклав він жилівського богослужебного молптовнпка ,.Ѵіа- 
казор“ під тнтіом ,.Поалтирь'‘. Чи схиливсь вш до СхаріТноТ сроон, валшо 
сказатн, але жпдовиннпкам його переклад таки придавсь. Безнеречно, 
що оаме одю „Псалтирьс‘ мае на думці архісц. новг- Геннад;й, коли ппшс 
1489 р., що ^жидова еретическое преданіе держатъ — псалмы Давыдовм 
плп пророчества н с п р о в р я щ е н н ы1“ (Тільки-ж Генна;’ій не тямпв

т) Кінцеве ж (надотрічне) — не невне.
*) =*«сі* снчами». (Надстрічна) буквэ л« «кидавться иа а .
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іогацагпся, що джерелом цпх ..испровращеннихъ псалмовъ-1 був Махазор, і 
йочу дѵча-чогя, що. всяке такг-» псалтпрне ..пспровращеніе“ поробплп 
давиі еретиіш Акпла, Симчах і Теодотіон, б і д о м і  д л я  Геннадія коли не 
свошп ппсаннямп, то хоч свошп йменнямп). Повне друковане впдання, 
з рукоппсу Кпрпло-Білозерською ыанастпря 1482 р., дав М. Н. Сперан- 

ськпй: „Псалтпрь Ѳеодора-еврея1‘ ‘М. 1907.
л. 258. Бл[аго]с[ло]вн д[у]ш е моа! Ты Г[о]с[под]ь 

Ь [о]гъ , сѣдящи съхранень верху. Г[оспод]ь Б [о ]гь — на- 
дѣяніе мое на Него, сътворлющи свѣчи веліи, зане в вѣкід 
м| и]л[о]сть вго. Свѣча ьова на Сионъ Ты просвѣти и сми- 
луи и душе наша, а подобнтш 1) б.оудемь къ зоре 0г[и]...

л. 264. Бл[а]гословенъ сси Ты Г[оспод]ь Б[о]гъ, со- 
творившіи свѣтъ! Ты и г[ослод]ь на томъ свѣте, и Ты г[о- 
спод]ь на свѣтъ нріидешп преяіе сътвореніа послѣ отво- 
реніа. Кто въ всяко дѣло рукоу' Тво[ею], верхьніи и спо- 
дилнии2), можеть обыскати дѣло Твое? Дѣло Твое явно, 
и твореніе мысли Твоея глубокы далеко искатн ниічако...

л. 266. Знаменіа Твоя и дпво Твое и дѣла рукоу 
Твоею — и огласихь, а:ке были оу'сты нашѵии, яко моізе 
полныи. II языкы наши нниолни, акы валы морьскыа, а 
губы наша, яко широта н[е]б[е]сная. Очи нанш — як 
с[о]лнце и лоуна. Роуцѣ наши, яко орли под н[е]б[е]си3). 
Бозѣ наши, акн звѣри по земли скоріи. А мы не испѣемъ 
похвалпти Тобе, Б' о]гъ Г[оспод]ь нашь, 0 [т]че  нашь. бл[а]- 
гословптп имя Твое на единъ отътысящъ, тыс-еща тысящь 
и тма тмами, шго Т и4) оучинилъ нашим о[т]цемь п нам...

л. 268 об. Б[о]гъ Г[о]с[по]дь первЬишін, Б[о]гъ Г[о- 
спод]ь послѣднішіп. Г[лаго]л ь Твои—добрын, кртііъкыи до 
вѣка и правед[е]нъ. Ты Г[оспод]ь Б[о]гъ нашь н ц[а]рь, 
о[т]че нашь, искушцикъ, искупилъ отци напш...

л. 209. Бл[а]женъ мужь, которып, послушавпчі запо- 
вѣди Тг.оя, тіравду Тв*ою и г[лаго]лъ Твоп сьхрлнитъ вь 
с[е]рдци своемь. й , справды, Ты первыи и іюслѣдніи. 
Опрпчь Тобя ни ц[е]с[а]рь, ни искоупщнкь...

л. 271 об. Радостію обрадуються н[е]б[е]сніп, весело 
веселитсп земля и вси живущіи иа неи. Г[лаго]’ (е]ть мѳі-кю

‘) =  ИОДООНЬІМП. ! ) =  сиодбльный, долішній.
3) *= иодъ небеси. *) =  Ты.
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людьми ц[а]рства Б[о]гъ, Б[о]гъ и1 а]р[ю]валъ, и Б [о]гъ  
ц[а]рюеть, и Б[о]гъ боудеть ц[а]рствовати и до вѣкъ вѣка. 
Веліа м[и]лость въ с[е]рдци ч[е]л! овѣ] аьства, а дума Г[о- 
спод]а Б [о]га до вѣка крѣпъко стоитъ. А мысли вго от 
рода и рода. Галл[ил]уіа!

б) 3  богослужебно-жидівського перекладу Старого завіту.

(У віленській Публ. Бібл., рукои. 262 кшця XV в., де ког.ііст-білорѵс 
не зміг затертн ознак украТн^ького о^інгінаіу).

3  киигп прор Данилсі [Розд. I ] 1): В лѣто трете 
царствоу ІІгоякимовому, царю Игѵдиному, пришолъ Нав- 
ходоносоръ, царь Бавельскіи на Ерушалаимъ и облег ее 2). 
II выдал Господь в руку его ІІгоякима царя июдѣйского и 
нѣкои сосуды дому Бол:его... II рекль царь Ашпаназу, 
стареишому кажениковъ своихъ, привести отъ еычовъ 
Пзраилевыхъ отъ сѣмени царьского и отъ княжатъ—детеи... 
и годовати ихъ три годы, а нѣкои отъ нпхъ стаеут передъ 
царемъ. И было межи ними отъ еыноъъ Юддныхъ Даниелъ, 
Хананья, Мишаелъ, Азарья. II  подавал им боярин каже- 
нчцкии имяна, и далъ Даниелу — ,.Белтъцарь“, а Хананыі — 
„Шпдрахъ“, а Мцеаелу—„Мешахъ", а Азарьи—„Аведныко^. 
II положи Данилъ на сердцо свое, абы не осквернился хлѣ- 
бомъ куса царьского и виномъ питья его... И рекъ бояринъ 
каженицкіи Даиилу: „Боюся я гоеподаря своего царя, иже 
оуготовалъ ѣству вашу и питье вашо, — иже чому видятся 
лица ваши пысны3), ниж‘ли иных дѣтеи ровни вашои? да 
повнноватите голову мою парю“. II рек Данил: „ІІокусн 
вьже рабовъ своихъ день дееять, и дзвали бы нгмъ от 
оного брашна, да будемъ ѣсти и воду да будемъ питл. 
II оукажутся передъ тобою обличья наши и обличье очых 
дѣтеи, которыи же ѣдятъ хлѣбъ куса царьского: лкоже 
оувидиши, чинн з рабмы своими". II поелоухалъ ихъ к рѣчи 
сеи и скоштовалъ ихъ денъ дееять, а в конець десяти 
денъ оуказалоея обличье ихъ добро, и здравы тѣломъ отъ 
всихъ дѣтеи, которыи же ѣли хлѣбъ куса царьского...

*) пнд. проф. бвсѳев у московськпх «Чтеніяхъ» 190*2. 
*) На:?ВП міст—ж. р. 3) =  ПОСТЬНЫ.
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[Розд. ГГ]. «Ге есть сон, а сказания его речем пред 
царемъ. Ты, царю, царь царемъ, емоѵжъ Царь небескы 
царьство крѣпко п твердо и честь дал есть, а на всякомъ 
мѣстѣ, идѣже жывут сынове человѣчьстіи и звѣри силныя *) 
и птпца небесныя, вдасть в рукѵ твою и постави тя Го- 
сподь господина всѣмъ: ты еси главе эсатая. II по тобѣ 
въстанеть царство другое, мнѳе тебе, еже есть сребро. 
II царство трітіе есть мѣдь, еже обладаетъ веею землею.
II царство четвертое есть крѣпко, яко и желѣзо

[Розд. Ш ]: Тогды-ж Нывѵхаднецар исполнился гнѣвѵ, 
и образъ лица его змѣнился на Шадраха и ЛІѢшаха и 
Апедного. II реклъ нажечи печь..., повелѣ звязати ІПадриха, 
Мѣшаха и Аведного, вкинѵти в печь горячу. Тогды жь 
мужове сіи были звязаны въ плащох своихъ, въ законни- 
цахъ своихъ, в каптѵрех своихъ и портехъ своихъ, и были 
вкинуты в печь огня горячего... Вышли Шадрах, Мѣшах 
и Аведного отъ-середы огня, и собралися велможи и над 
князи князеи, и крабове, и водителеве царскыи, оглядѣли 
мужов сих, иж не володѣлъ огонь въ тѣлѣ ихъ, и віасъ  
главы ихъ не ополѣлъ... Отвѣча.дъ Нывухаднецар н реклъ:... 
«-Отъ мене жъ положон оуряд, иж всяки люд, племя и 
язык, глаголчи хулу на бога Ша драхового и Мѣшавого и 
Аведнового, на чясти маѳть быти оѵчинен, и домъ его поро- 
хомъ маетъ быти положон»...

3  бре чііного плсічу: Пути Ционовы жалобны безприхо- 
дячих на Свиденіе 2). Вси ворота ее [ —Ционовы] — пусты, 
ерѣи ее здыхают, дѣв«и «е смутны. а сама. — горко еи... Весь 
людъ охають, ищют хлѣба: давали костовности свои 
за ѣству — развотожити дѵшю. Видь, Г[оспод]и, и смотри, 
иж была есми засромочена'... Потопталъ всихъ буиныхъ 
моих Адонаи посред мене, назвалъ на мене веремя поло- 
мити выбраных моих: калдоръ топтал Адішаи дѣвце- 
дочцѣ Игудинои’ Про сии я шачю. Око мое, око мое зни- 
ходить водою, иж отдалился от мене оутепшге іь, которыи-ж 
наворочаеть душю мою. Былл сьтнове мои пуети, иж въои-

' )  =  седьн ы л, ТОМТО польові.
а) =  Свѣдѣние.
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лел ворог... Видь, Аданаю, иж тошно мнѣ! Черева мои за- 
мутнлися. Перевернулоея с| е]рдце мое в нутри моем, ил; 
не нослушая не послушала есми. ІІз-надворья сѣклъ мечь 
в дому, я е о  смергь.

в) 3  домострійно; енціклопедіі „Аристотелевы^крата".

(Вілен. рукоппс Х>Т в.,’ Л® 222  - 272. Впд. М. Сперанськпй. М.. 1908).
л. 6. Не протився словом глоупым, ил;е вѣрять, пже 

моудрос[ть] звѣздная — не возможно оумети ь:я... Азъ ж[е] 
ізекоу, иже вѣдати о прем[у]др[о гти сеіі годится, зан же 
п[е]л[овѣ]къ не избудетея приключенія искръ их, повѣдая 
путь[ь] ея, — якоже избуваеть студенп вѣдая поут[ь] сол- 
нечны [л. 6 об.], и приспееть собѣ древо и одежи земные, 
а про лѣто — речей хладных, а про хлад—жита...

[л. 24 об.] 0  в ы х о д е х  предреченных, яко кал и моча 
и потъ и слина. Поговорим о них по сем... Пот лсе вонячеи — 
и живот вонячій знаменуеть слияние горячее; [л. ?5] мно- 
г и й  же поут1) знаменоует слияніе сыро, и протпвны — зьа- 
меноуеть противного... А фоулъсо его среднее, межи ма- 
лым и великим, и борзим и тихим...

[л. 31 об.] Сии ж соут[ь] знаменія чераеная. Гаря- 
честь - -  колеть в желоудокъ, и хоть — пзсія, и цвѣт лица 
его — теыенъ, п кров — черна. и гоуста, и мочь— черна и 
гоуста, и походило [бы] на черное. II обычаіши его речми 
родящи черноую, или сам оунь2) оуготовань рожаетъ ея...

[л. 32]. Знаменіи син ій3). Аще видить часто во снѣ 
дождь или что водяно — и знаменоуеть изселеніе бѣлое. 
А оувидить ли огнище и гром и молонію ивыины4) — зна- 
меноуеть черленую...

[л. 38]. Знамя злосероаг[о]. Лицо попуснело, виденхе 
[е]го черно, и кожа лица его сухая. 'ЯСивот хоуд и твердъ. 
П кожа на лици насоушілася. Влосы ег[о] гладки и черны...

[л. 38 об.] Знамена лкчныи п очьыи— вѣрей пных 
знамена, зан‘же око—оуд анаи^[е]стнийши от всих, и зре- 
ние от него пойдеть.

' )  =  потъ, піт. 8) =  онъ, він. ") =  съній, снів. *) =  войша.
8) =*мопостьнѣло, попіонідо.
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XIII.

Галицька гуцульська пісня в неському записі XVI в.
8  чеськоі граыагики Яна Г>лагослаЕа 1571 р. ІГадр. ѵ Відні 1857, див. 
ст 341. Переірукувяв О. Потебня в воронізы.их сФплол. Зап.» 1877,
I. Франко в «Зап. Наук. Т-ва». За-браком ѵ друкарні відіювідных чесь- 

кпх позначень довелося іх замінпіи через: с, й, ё, п, й.
Ошіаі)и. Юипаш, <‘ет и  зшиіеп Іесев?
Хя %\геі5І Юипаіи Ігу гоіу Іи ь^й ;
Репѵ^а гоіа Тигеска йгиЬа гоіа Таіаг.чка.
Тгеіа гоіа \Ѵ оіозка.
\Ѵ іигеску-ш гоіё ваЫ аті ^егшиііі.
\Ѵ  іаіагеку-т гоіё зігу ік ат і 8ігу1а]й,
[ІІѴ] лѵоіозку-т гоіё 8і:еГап лѵурѵосіа.

бІеГаиолѵу гоіё йу\ѵопка ріасеі 
1 ріагисі рохѵійаіа: 8іе& пе. 8іеГапе.
^ІеГап \ѵу)\ѵо(Іа, аГэо т ё  р іу т і. аІЬо ше Ш і.
А уіо т і  гесеѣ 81еГяп лѵуЗхѵойа?
іѵ/аБпа йу\ѵопісе. рй^пйі Ъуеп Іё йуѵойко —
Хего^ѵпа^ т і  ^ез; Ш іі ЪусЬ і ё — тііепка т і  
8іо т і  г^кіа йулѵопка: Риаіѵ тп е, БІеГапе,
8коси ^а \ѵ Юипа]. \ѵ Юипа  ̂ ЫиЬоку.
АсЬ, Ы о т п е  (Іоріуиаі7— ^еЬо ^а Ьийи.
ХёсЬіо т ё  йоріупиі кгазпи «Іу\ѵопки.
Юоріупиі, сГ\ \ѵопко, 8іеіап \ѵо]\ѵойа 
I  \\гга1 йу\ѵойки гаЬЛ ,]і и гиоки *):
1)у\чопко. йи^епко, тііепка т і  Ьшіез.

А теп .

X IV .

Інтермедіг Якуба {'аватовича 1 6 1 9  року.
Подані нпзче дві інтермедіі — перпіі зразии украшськоіі ДраматпчноТ 
літерат.рп. Написав іх Я к у б  Г ^ а в а т о в п ч  (із львівських польськпх 
міщан) — на той час учигель у Ііззіінді Сгрумиловій (у Галпчині, 
недалеко Львова; пізніше впбрав він духовну каріеру: вмер львівським 
каноніком''. Інтермедіг ці стаповпли додаток ло його трагедіі на 5 актін 
иро смерть Івана Хрестите ія, наііисано’і польською мовою і впставленоі 
на ярмаргу в Ііа аінці Струмпловій 1619 року й того-таки року впданоі 
друком. Видання це зарал дѵже рідке; один його прпмірнпк зберігся в

* ) — га Ьі1и]іі гиски.



174 ІН ТЕГМ ЕД Й  ЯКУБА ІЧВЛТОВИЧА 1619 РОКУ.

бібліотеці відомого польського романіста, ІІос. Крашевеького. Копію з 
нпх дістав був од Крашевського М. Д р а г о м а н о в. Він у «Кіевской 
Старинѣ 1883, ХП і 1885, X I 1) прпевятпв окр°мі ста^ті пптанню про 
фольклорнпп родови сюжетів Гагатовпчевпх інтермедіп, додавшч текст 
інтерметій в лкраТнській транскрппціі. Наново ойублікував іх, уже ла- 
тпнкою, М Павдпк у своій статті: «Якуб Гаватовпѵ (Гават), автор пер- 
ших руськпх інтермедій з 1619 рокѵ> — Зап. Наук. Т-ва ім. Шеьченьа, 
ХХХЛ'-ХХХѴІ ( =  1900, Ш -ІѴ, ст. 1-44). ^ нае даеться передрук з 
оцього саме впдання, провіренпй і за Мпхальчуковою копіеюа).

I.
Іпіегтесііит ро аксіе ѵѵіогут.

Рег8пну: КІітко г  д а п а т і.  Зіеско коіп іѵ н-огге т а па уг?Ые< іе. 
К/ітко: йсяо іиі Іу. роЬгаІѵте. 8оЬі рогаЫаіейг?
Ка/у тіиі. іак куѵгеея Іа у іак 8Іа ігаіе$2 .
Зіеско: ^а іиі пе го!)1и пусгоііо. Оз усіи йо сіоти 8\ѵоЬо 
Та у 2 Іоіешѵ Ьог^сгкаті. ^ак / зѵгоіті виАійату.
КІ.: Та па зсго іак тиоЬо таіезх? ГуЬоу па гопки кз^йаіезх?
<8̂ .: Хаасхо?! Су сЬосгеея ѵ\ ігу!у. зг/о ІиЫи сЬогояге ауіу.
ТѴ і̂оЬо сіозіаіок лѵагуі, кахи, іа зіа пе кигсгуіу,
Так іако рггуиаіейаіеі 8ройаго\\*і. зсго лѵяіе шаіеі.
КІ.: ВосЬте-8 схоіолѵік сЬоговгу. ЬуЬоу таіезг тпоЬо ЬгоззуѴ 
>7.: Та зсхо. таіи! КІ.. Та йоЬуіок? 81.: Маіи. Іоі па роіа ѵѵйгуіок. 
8иі іато ѵѵѵсу. Ъагапу, коіготі сгабіиіи раау.
8иІ ѵѵоіу іа у когоѵѵз'. ЛѴАіе таіи. коіі-т гйогоѵѵу.
КІ.: Та у шиоЬо риіа таіазх? 8+ . Маіи. Та йсго Іак руСаіе^
КІ.: Во сЬосги іоЬу зіи/уіу. / ІоЬоіи ѵѵік ргоѵѵайуіу.

Коіі сЬос/е;>2 — Ьагазі. зііігу. СЬоІ біа у агупкагкот йЬі/у.
Коіі ріпі/і таіето. ѵѵаіе т у  Іоіе роріаіуто.
Ыьхе сЬос ѵѵепіе біигѵіѵ'. КІ.: К агу-й /. зсго Ьийекг ѵѵапіу
1)1а шеие. СЬоІ ѵѵуйузг шпоЬо Ьогзг/коѵѵ, 8с/.о-т йо йпти аѵѵоЬо
Тиі рокируі па іагтагки. кирііет у іоіи тігки. •
8сго Ьийет зоЬу / пеу рѵіу. Та руіаіезг. зс/о ѵѵагуіу 
Вийи: оз ѵѵ іо іт — Ьогзсгз'ка. ѵѵ 1;оіт — іасЫу йо тоіока:
Коіі гуЪу йозіапето, — ѵѵ Іоіт Ьогзс/уки /ѵѵагето.
А ѵѵ іоіт аіа гѵѵагуі Іузіо. ѵѵ іоіт когору го/рузіо.

Іо іт— каризіи ІІизіоіи, ѵѵ іоіш го/ризіуто Іоіи
Оо ЬогосЬи. оі іак. /паіезг! Та у ругоЬоѵѵ зіа паузи,
ЛѴ Ьогзс/ки ісЬ роѵѵагето. Та ѵ іу т  з/ругок пазта/ето.
Та вс/о Ііу-з сЬоІу! іпьгоЬо. — зого таіеш. паѵѵагут тпоЬо!
КІ.: ВоЬте. іа Ьийи яіигуіѵ. коіі іак зсЬос/еа/ ѵагуѣу:

’ )  Передруковано у львівгьком у видіи ві фольЕлорнях праць Драгохановж.
**) Нею ласкаво дозвозив наы ііОБОриитгватиия лроф. Тнмчеико, щ і в яього тяа*р иврв- 

хевуѵ>ться наперн поеімііого К. Миха.іьчуЕа.
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Таі йе віа сЬпгоьгр таірзг. 8 і.: Т.і 1у й с/о  гоЪуІу гпаіе?2 
Каіу. 8Г2оЬу-т 8ІиЬи йѵгоію гпялѵ Ъі Іазкалл- Ъулл* па пеКо.
К 1 сгоіоѵік. лѵ:;іе гоЪуІу гпаіи: Я  лѵоікі Іоѵаеуіу.
8йаоЪу олѵес пе рзоѵѵаіѵ Іа Ъуиа пе тгѴіапзІу.
V іпзгоЪо хлѵіегэ тпоЬо: йо?4аші оз г Ііза Іг.оЪо 
Ъізісіи. вгсго-т ітуи. пези Іа га йІисЬу іа ропе$и.
8і..‘ ТоЪо БІиЪу роігеЪиіи. Іа іиг §іа ІоЪі гайиіи.
Вийезг-ге віа Ъаігавѣ тіаіл. Та Ъогго оЪосг ргуЪѵлѵаІі 
К /.: Нагавѣ. Та Іу глч ігка ІоЪо ки{н — хіат іоЪо пе йгоЪо.
ВиЛезг йо Іеу згеркі тіаіу. Коіі Ъу Ъо оЫейаіѵ.
КІ.: І8сге Ъузігу Іерег г Ііва, ѵііикі - Ъу хпупу (Іо Ъува.
].)ота іоЪо оЫейаіевг.— Ъеѵге сЪогозгу, ригпаіезг.
Ід̂ /.; ^ак іоЪо вгасѵ.іезг зоЪіУ К> : 2а вгізі ѵзтаколѵ йа[т] ІоЪі.

\Ѵо1ті гасгупуи-іе» шпоіш! КІ.: Кагу. «г /о іісівг. сіат не іііоіт. 
8 і.: Тгу ѴБшакі ѵѵогті зоЪі. КІ.: Л)ау ріаі. ЪѴ.,' Хе сіі.ш. КІ.: Хуі ііі Ц>Ьі. 
81.: МпоЪо. КІ.: А сЪос-гезг кирііу. — сгоі^тѵ. Та Ъиііеш гуіл 
8оЪі: Іізге йІисЪ ойпези. кі Ъогзсгкі іоіе ропези 
2а іоЪиіи. <5й..‘ Ізсге тпоЪо сЪосгрвг. К /.: Та. ЪоЪше, гіе (ІгбЪо!
Так Ъоіет іа лѵупеп 33'іа. ко1і-7,то іаш ѵ когсяті руіа.
&і.: Вегу - 52 іиг сгоіугу Ъгозгу. іа зіа ѵ\ епп'. іак сЪогозгу.
КІ.: Нагазі: у г тісЪот гозіалѵіи, іа пе ѵоіші зіа гаЪалѵІи.

Т'( оАаНосШ КІлтНо, а  8/еско ѳдІ?сіме ІуАісе.
8 і.: < )зшоіпі іоіи 1.>зуси: сгу Ъийеі рий гикаѵЛАіі.
Та з' рий вгерки кгазеук(і. Вуйпаіа-зг ша Ъоіоѵѵойко!
0&. 03 тепе Ъгозгу гЪаѵѵ іи ІісЪ сго!оѵ%ік. — шЪ-Ъ гозіаѵѵт!
08. коіа ѵ шісЪа кируѵѵ-іеш! Сгош іа іак пе шийгу Ъуи-іет!
•Іге ѵ іоі шісЪ піе ЫеЛуи-іеш іа, зс-го ѵ пут. пе озтоігуи-іеш.
О, Ъізи ілѵоіе> таіегу! Кагиі: «пе кагйети \ѵегу>.
Та з' Ъогсгкі, ІіЬоу, риЪгаІѴ Оз. таіипко, згго-ш іа лѵуЪгаД 
Ха іоіт 1ісЪу|т] пгтагки? Ъіз ѵ\'гіаи у г Ъогзс-гкаиіі шігки
V зикпу. ІіЪоѵ. пе таіи. 8сго шат (Шеіаіу. пе гиаіи.
ВіЛпа-82 тоіа Ъоіоѵѵолко! О, ііезхіевгпаіа-зх таіопко,
8сго-з т іа  па нѵѵіі пагойуіа, зсго-т іак піпка зігаіуі зііа!

К!і,пко ргіускосШ , рггсЬгпігхгу яіг іс іи.чгс{ яиклгіц, а  д а гс е  роіо&у 
дсігіе у р ггу к гу іе  гѴгуп ъикпіа іа  іга іс а  рпігггыіе.

КІ Та зсго, роЪгаіуте, ІоЬіѴ 81.. Сгу гагіиіезг ъ тепе зоЪіѴ 
Кал-оЪілѵзгу. іа п* гпам̂ згѴ Ьогзсікі-5 ѵкгаі, іа руіаіезг!
Уг зиктапи! іа*з у гйгайуі тепе іѵ іогЪи: коіа-з ллзасііі 

тісЪ, іа 2е Іѵ Аісіи таіѳзг. кахаи-івБ, зсго іи рго<Іаіеь/.
То іи-т іа харіаіуі іоЪ\ а іоЪо-т пе 2шу8І[І 50Ы,

^сго-іет ѵѵ7 іоі ті( Ь пе гаЫесІіи. А іу-з ргувгоі. БсгоЬу-в згтгііиѴ 
.Ізсге. 8С20 шу іеві, рѵіаіезг іа бін г теііе пазтівѵѵ аіез?!
К/.: Та зс/о іу па тепе кІаЙРвгѴ 8сго-т зіа іиі паігаріі. гл*І-і«іѴ 
Хѵ таіи. кіт озѵѵіайсгуіу. зсго-з зтіаі іо па шепе ѵѵ1<//.уіу.
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,57.: .Так іеЪе хоѵпіі. руіаіи. КІ.: Кіішко. 5 /  О ІоЬс ие хпаіп.
•Так хДгаусіи яоѵѵіиі Іаш Ы ю. Т а Ьо «іерка ѵіозпа іоЬо.
Та йіа Іоііо-ш Ііасіаі зоЬі. зсяо опіаиі Іоі шо\ѵ’уі іоЬі.
Ргой2 іі-82  —  ргоЬасх ѵѵупи Іоіи. К/.: М уіу Ьгаіг, іа 2 ІоЪоіи.
Та іак кагезг. 802о ііа /(Ігасііи. коін ѵ регесі ѵѵ ІоЬ шіс-Ь ѵѵвасЪ, \ѵ?
8і.: Оу. іак! К/.: Т а \ рііЪга! Ьгоз/лѴ .87 . ГиЪгиІ. КІ.: Сгоіоѵѵік пн-*

оЬогоягу!
Та ітіи  <Ъі/.уІу Ъ>Ъі? N7.: ЛІіи К/.: 2  Ьгобхаші роівхоі зоЪі?
/8 / .: Так. Ъгаіе, К/.: Та у викшапи ѵѵхіаи. Ъій ѵѵ іоЬо таш и. іак пг

рѵогиоши рапи?
<8 /.: Оу, лтаѵѵ. К/.: То  ̂ Ьог8схкі ѵкгаі? 8і.: Так. л7. ‘ Та -8  Іу іоЬо пе

згикаі?
8і.: Х і і . Ъо 5 Іа Іу пгйгаруіез. К/.: Терег іо? 5 . ' . :  Терег. КІ.: 2ЫисІу1-еі. 
А сЬосезг т іи і ѵѵігііу, гйаві т і  віа. всго-т т і і  ѵ\'ійу!у 
Терег с2 0 Ісѵ\'іка іоЬо. 8с/.о т і і  Ьогзсгкоѵѵ ѵѵеіті тпоЬо.
Тоі. ІуЪоу? 8і.: Е у , ІуЬоу! К/.: Зиктапи, зсго 1 оЪі, ЫаЬоши раии. 
ЬіЪоу ѵѵгі^и. пібі па раііоу Іа зоЪі ІіЫ па ігаѵѵіоу.
О ЪиЬте, Іоі! Ъо вгагаіа зикпіапа Ъуіа Іакаіа.
81.: Такаіа, іакаіа! КІ.: С/.у сЬосгезг ші лѵчгііу?
К оіі-с іоЬо рокаіи. ие сЬосг Ьо гуѵѵуіу.’
Ой іегуі. А  Іоі? 8і.: Тоі, іоі! КІ.: Х и г іоіи раіісіи 
Нагабі іоЬо ро сЬгеріу. ге /т а /.е і  ігаѵѵігіи 
Т’о8окоіи. 8і.: О Ъийи- 2  іоЬо втагоѵѵаіу!
Мийіі т іп і у Ьогбсгкі у ѵѵзіе роигасіаіу.
Т а іак шийгу пакгуі віа. 08  ѵѵісіуйг. ігаѵѵоіи.
8 о2оЪу Ьо пе гсіііісіупо! К/.: Віу кгурко! іа вѵѵоіи 
8 икшапи у ѵѵуіе роЪегу. а іоЬо ѵѵ бѵѵііі пе йегу.

То Зіеско, га к а за ігз гу  зоЫе гесе, — іс у а г с е ,а  К/ііпкс ѵсіекпіс.
8і.: Оу таіуойко. шаіуопко! іерег-ге т у  ІіоЬо!
Сгу ЪІ8, сху ] ісЬ схоіоѵѵік ѵргаѵѵіі тепе іусЬо 
\ѴГ іо пезііезііе ѵѵеііке. всго-т ѵЪозіѵѵо зѵѵоіе 
1*оіо1к, ѵѵиуѵѵосг оЪгоіу! іе Ьогвсгосгкі то іе,
8 с /о  8Іа Дііаі? с /у  ВоЬ іо туіовііи 8ргаѵуіу  
СЬоіуІ іакоіе гус/.у па теп е рибіуіу,
Сгу ІісЬу ІиДе? 0 ,  Вохе туіобіуѵѵу,
Ко1і-82 Ъу 8Іа іоі ігаруі схоіоѵѵік хйгіДІіѵѵу.
8 с 2 о  т і  іакоіе гусгу, оз рапе, паЪгоіІ.
] ’и/.паІ-Ъу, іак Ъу-т йуѵѵу коіо піеЬо ьігоіі!...
ЛѴогти-82  ргеііа іиі зиктапи. РиуДи біа бкагуіу раии.

Осіс/юсШ 8іеско, а  К/ітко ргяускосШ, віп іеіас яіе.
К І:  Н а. Ьа. Ьа. Ьа, Ьа, Ьа. Ьа! йѵѵа-кгоі оДѵпоЬо 
Сгоіоѵѵіка-т о.чгикаі. ргугпаш віа йо іоЬо.
Тоі<— раи, 8020  гпаіеі ѵѵ зѵѵііі Ьагаеі шасЫоѵѵаіѵ.
1’оуйи ізсге га хиаусіи, коЬо оігикаіу.
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II.

Іп іе гт ѳ с ііи т  йгидіѳ ро аксіе і г г е с іт .

Р ігзоп у : Маосіт. ИІуско, В у п із— ісоіоіссоісіе.
М. ІЛут-ге, Ьгаіе. іиг \ѵ Іоіи. всго іЛето йогоЬоіи,
Ко1і-5шу іих 2ІогЬо\ѵа1і Іа у ѵзіа '«•оіу ргойаіі 
Ха Іоіш ІісЬуш іагтагки. Хе Ьийеш Ьиівхе 52аг\ѵагки 
Ро ІоісЬ лѵоІасЬ гоЬѵіу. Ъіркхе иа Пізі 5>1ихуЬу..
К. Ьірзге. Ьгаіе. Іа 2 ІоЬоіи ійи, {у ісіу хе шиоіи.
Т). Еу. роЪгаІушоѵѵе. 8Іоіі;е! 1:а. бсхо Ьолѵоги. росхиуіе!
Юаіек ійеіе? ка/.уіе. іа 2 воЬиіи ше \ѵехшу1е.
РотаЬау ВоЬ ѵат! К. 2іІого\ѵу Ъиі Іа когоікіеті біоѵу 
Ка/у, о 5С20 руіаіешо, Та ].ік Іе хлѵаіу таіето?
Ю. ^а-т х Катіпсіа РоДоІзкіеЬо ргубхоі До тівіесхка ІоЬо 
Ка іагтагок /  \ѵо!у. іа Бѵіпб ^5І:ет. М. Та Ьіз тіг Іик ргупіб?
А шу \ѵий Ногийка. Хиаіевх? В. 2иаіи. М. Баіек р о у іу  шаіе^х? 
Л. 0§ коЬу зіа 2 кіш ігарііо. всгоЬу паз сЬоі ге Ігу Ьуіо. 
Ѵб2о1-Ьу-т иа Ліз. К. Иух 2 пашу! Та шу іЛет оі й\ѵау зашу. 
I). О. 8Іа\ѵа-з Норройи ВоЬи. 5 С 2 0 -ш  хпазгоі \\- іоіи ЛогоЬи 
То\ѵагу5І;\ѵо сЬогойгоіе! Оа; иаз Ъийеі Іерег іічуе.

Рояіориіц іт ске, а  Вупбз ру іп  іск о сМеЪ.
В. Оуі Ьгаііопкоѵге. зІисЬауте іа зсго тіпі І8Іу йаЛе,
2аЬуи-іет сЫіЬа кируіу, Ьег коігоо ІгисТпо йИІ?у.
М Еу. ЪгаЪе. у іа ие шаіи. Еусіи. іу таіезг, іа гиаіи.
К. Та Іу сЫіЪа ие кируи-іез? Оі Іаі боЪі иагуйуи-іе§!
Та іа-ш 8Іа па іеЪе ериеіуі. всго-з іу сЫіЪа кируіу т іі.
М. Та 5С20 Ъийешо сгулііу? ЬіЪоі. ргуЛеі Ыой іегруіу?
А \ѵо1ші 8Іа сЬосгеі ізіу! 8 с-2о-д пе кирѵі, іоге-з сгузіу.

Розі^риіц (Іаіеу, В і/п із гпоіси росги іе р ігод і.
I). Вгаііа! іа ІиЬоу ругоЬі іи расЬииі 2 іоіеу йогоЬі!
М О, расЬииі! К. РасЬпиі. I). Згикаушо іа Ьо\ѵогуіу ргебіайшо. 
Ага, йагй-ВоЬ. іиі гиауйешо іа біа \\*8І ігеу ройеіішо.
Та 08 ругисЬ па іга\ѵіоу. Ъуи ІіЬоу \ѵуго8І 2 2еш1ісу.
О. 8Іа\\'а іоЬі. Нозройу! Ошіииі иаз іерег Ыойу.
Коіі ЪиІ82е йобіапето. М. ЪиЬоі іиге ие гиаѵйето.
Та 5С2о іи ізі 2а іга\ѵа-іа. бсго гойуі ругоЬу іаіа?
Оз, І8сге Ъийиі ругоЬу, коіі 8Іа \ѵегпето 2 ДгоЬу,
Вийет іоіи іга\ѵи гпаіу іа іиі ругоЬу ізкііу.
К. А 2 іу т  8С20 Ъийеш сгуиііу? ЬиЬоі, 8Іа рг\ іеі йііііу.
Ю. СЬоі і іа йуіі^у сЬосгето, рі-еііа біа \ѵіі пе паіешо.

■ Хак ігу. а іоі ругосЬ шаіу М Та сЬоіЪу ойеп гіеі саіу,
Кгуѵгйа Ьу газ іадг . т  Ъуіа. Ъо-8 т у  Ьо \Ѵ8І ігу 2Ыі(Іу1а.
К  ‘аі 5Іа йуіііу Ьийето? I). А коіі іак ѵс/гпуто:'



178 ІНТЕРМ ЕДІ1 ЯК УБ4. іЧВАТОВИЧА 1619 РОКУ

Коіготи віа вого ІірвгоЬо ргувпіі, ЬиДеі ругосЬ іоЬо.
М. Нагазі, Ьагаві! К. Л\7іаІ ІіЬауту іа лѵ̂ і ігу рогавіріауту!
Ю. А іоі ругоЬ піесЬ іиі Ъийе, л\г82ок іи пе лгкгайпиІ Іийе.

Роккіііа зіе, а  Вупіь, ісиіаісзгу, ру гоу  г іе  у ѵкіадьіе зіе. ІѴіут іск
Ътігі [М ахіт].

М. Неу, Нгусіи. лѵйіаіі! Та, Нупуви, сгот йиІЬо врувг? Ми к ЪІ8и. 
Ю. Ъ и. іихе Іерег тш\_уіе іа у впу лѵрегей кайуіе!
М. Неу, Ъгаііа, іа-т лѵ пеЪі Ъуи. Неу, іо-т віа Іат сЬоговге шіи! 
Неу, Ьеу, іог ігийпо вкахаіу, всйо-т іа іа т  тоЫ осЫейаіу!
Та іоі пеЪо, іак гоіоіу хаток, всго іакеу гоЪоіу 

8ллчіу-т піе л\гуйа1 кгавпоіе; птгу таіеі гоіоіоіе 
Та кашепаші вахепе йогоЬуті — виі геіепе.
8иі Ъііоіе. схегіепоіе, виі })1акііпе іа клѵііпоіе.
Та у пш8і іа т  іезі гоіоіу. Та іа воЪі регей л\ггоіу 
8іоіи: — ай іат  л\'укгукаіиі апЬеІі. еуге врулѵаіиі 
СЬоговге! іа злѵіаіусЬ тпоЬо зіоіі лѵоіті. 0» іа іоЬо 

пеЪі віа іаш павтоігуі-еіп. У Нозройа іа т  лѵійуі-ет 
ВоЬа: іа вейуі га віоіот, а лѵві Ъциі ргей піт схоіот.
Та віе у лѵйі іак ге^паіиі, ^ак т у  ѵ согклѵі. іа врілѵаіиі.
Роіут ВоЬ Новрой позуіу ^віу кагаі. Т ат віихуіу,
8 с2о 2ул\'оіе, 8Іа гивгуіо... Оі, Ъгаііа. іоі віа ші впуіо.
Ю. Та іиг-ез лѵвіе лѵуролѵійуі? М. Лзсге, Ъо-т іа т  лѵпеі всЫійуІ.
8 схо роігал\'у ргупевепо іа у тпе 2а 8іо1 лѵвагепо.
Неу, Ъуіох, Ъуіог іа т  тпоЬо з8Іу, пе ргеЪасги іоЬо.
Вуіо шіазо, ргойіаіа, Ъуіу ріесгопе кигсгаіа. •
Вуіу іа т  у лѵагопоіе, іа Ъуіу у втагопоіе.
ЛѴвіе сЬоговго, у/ іивгкоіи Ъііоіи іа у гоііоіи.
У іувіо Ъуіо лѵагіепе втахоие іа у ресйопе,
V ругоЬу іато Ъуіу іа у Ъогвсгука глѵагуіу,
Та Ьуіа у кари8іа-іа. у ЬогосЬ. Ъуіа казга-іа,
Та Ъѵіа іат  у Ъоілѵіпа, у л\г82е1акаіа глѵегупа.
Оі іак віа іа л\' пеЪі т іі-ет  па Ъаикіеіу, всго іат  Ъуі-ет.
К. Та іа. Ъгаіопки. лѵ рікіі Ъуи. Оу. іо-т-го іат  Ъійи іегріи! 
Схагпейсу іа т  ро Ьоіолѵі Ъііу тіа іа ро сЬгуріолѵі 
Ъііітолѵе. Та іаш лѵвіоЬо лѵійуі-еш ровроівілѵа шпоЬо:
8 иі іато рору, рапол\ге, іа паву роЪгаіушолѵе,
8 иі іа т  у ІісЬоіе гипкі, впі пелѵеііке йііопкі.
\ѴТйі Ьогеіиі аг ро лгзгу. Війа-зг іа т  у тоіеу йивгу 
Вуіа, іа па лѵісгпе лѵікі, кагиі, Ъийеег іегріі тикі.
Тоі зіа шіпі 1І82е впуіо, — Ъойау віа іоі пе ігаруіо!
I). Та іа, Ъгаііа, воЪі ііеги. іа 08 ЬапЬеІ ійеі — лѵіги.
Та іоі, йо шепе ргузгойзгу, роглѵаі шепе га лѵоіозу 
Та те  ровайуі па пеЪе. Та іа іа т  лѵійуі-ет іеЪе,
8020  іу віэЪі ѵхуѵ\га1-іев. Т ат іа рговуі, зсгоЪу йаі-іеу
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і>1ті 8С2 0 , — кизка осіпоію ие сЬоіуІ-еа! \\гйіе (Іо іоЬо 
Р)гоЬа кагаи-іез ъ пеЬа. Та ЬапЬеІ: сіих 1е пе ігеЬа 
Т и Ь  —  гѵкі т іи і —  ііо\ѵагу8/а. коіі-іі лѵійуі. ОА ѵ Ъува 
О т Ь у  зесііі: \ѵ іоіш рек1і>. Т а ше іаш еіаѵгіі ргу іеріі.
Аі. іу  па теп е кіѵѵаіе82 Іа 8Іо\ѵа іакі \\’0 Іаіе8х:
*.3пъ теп е пе Ыейгііебя, \\'0 2 т і  ругосЬ. 8схо іа т  таіевя.
Т а 2 ^ 82 . Ъо па \\ іохпу \ѵікі Іа і Ъийи Іегруіу пшкі>.
Т а гай ЬапЬеІ іиі ше кіаѵгі!. іа  іа -т  8Іа ругоЬа паіі.
М. ЬіЪоу? I )  Оу. іак! .1/. Еу, Д \піви! ісІѵ-8 2  2 е іу 8оЪі к Ъіяіі! 
Коіі пе Ъшіеі рггоЬа. Ьисіех ріакаіу па ВоЬа.
I) . ЛѴо2 ако-8  8Іа іу  паіі \ѵ пеЪі. К. .Іак іа, Ъаіатиіе. іеЪе 
Росгпи раіісіи \ѵгЪігаіу, пе Ъи<Іе2 іѵ  йагіо\ѵаіу!
I) . ОА Ъійа! 2 І]8іу кагаіі р\гоЬ. іа  8Іа гогЬпі\ѵа1і.
М. .Ійу-82, ісТу-вг. зкшТ-еА ргузгоі! сЬоі Ъу-5 у сіо Ъіва ро82о1!
2>. Е о і і -т  р\гоЬ 2 ІІ. пе сІЪаіи, іа іиг 8Іа 2 \ѵ а т і /оітпіи. 

Ѵсіфпіе, а опі т  піт

Сатирична пісня перед 1650-им р.

(вид. В. Щ урат  у  льеівських „Записках Наук. Т-ва", Ш)0, 
ш. 74, ст. 132).

Оу ѵ шібіу Регеа8Іа\\’1и, Гегеа8Іа\ѵ1іі, розегесі гіпки 
Рго«Іэ\ѵа1а, рго«Іа\ѵа1а ЪаЪизеука іоу Ьгіп. —
Нйе-т 8Іа \\'2Іа\ѵ когак ОсЬгуп.
ѴсЬорз \ѵ у обкгеЪтахѵ у гу\ѵ ЪаЪивуп іоу сЬгіп. іоу сіігіп, іоу Ьгіп! 

Гго<Іа\ѵа1а, [ргосіачѵаіа] ЪаЪиьіепка геісіки.—
Нйе-пі 8Іа \ѵ/іа\ѵ когак СЬ\\теісІко.
ѴсЬору\ѵ у о?кгеріа\ѵ у 2у\\' ЪаЪивіпи геісіки.

1’го«Іа\ѵа1а, [ргосІа\\'а1а] ЪаЪиеіепка регес,—
Нйе-т ьіа \ѵгіа\ѵ когак Гегепс,
Ѵс1юру\ѵ у роЪу\\' у роіег ЪаЪизіепкі рргес.

Гго«Іа\ѵа1а, [ргосІа\ѵа1а] ЪаЪизіепка коЪги, —
Нсіе-т 8Іа \ѵгіа\ѵ когак 20 Ъ/и,
ѴсЪору\ѵ у 2ауЬга\ѵ у роіоик ЪаЪийіпи коЪги.

Гго«Іа\ѵа1а, [рго«Іа\\га1а ] ЪаЪи.чіапка (Іисіу,—
Нсіе-т віа \\'2Іа\ѵ когак 2 Ъисіу.
Л'сЬору\ѵ у пасІи\ѵ у 8ра1і\ѵ ЪаЪизіпе сіисіу.

Г’госІа\ѵа1а, [рго<Іа\ѵа1а] ЪаЪивіепка іауса,—
Нсіе-ш 8Іа \ѵ2 Іа\ѵ когак гйгауса,
ѴсЪору\ѵ у г\ѵагу\ѵ у гу\ѵ ЪаЪивіпе іауса.
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ХУІ.

а) Лист полковника Андрія Романенка та сотника чигиринського шоша 
(Хмельниченка) до панотця с. Симонова.

(Книга Кпісського Центрального Архіву 2170, л. 486-6. Листп запп- 
сані в гродській луцькій записовій кнпзі під 15. Л II. 1649 року).

„.....Притом-же, отче Симоновъекий, росказуемо име-
немъ его \ и]л[ости] пана Киселя, воеводы браславъского, и 
нашим старшенъством, абыс стал перед нами очевисте 
о тое, жес рыбакомъ заказалъ не слухати нас и пана вое- 
воды, пана своего; же грозишъ и страшишъ их, абыс не‘ 
важыли рыбъ ловити на потребу его м[и]л[ости] и нашу, а 
кажешъ, же будут за тое караны. А так розбачъся, попе, 
хто старший, чы панъ воевода, чы твое панъки селские, 
которые тебе не оборонятъ от нас; а твоя речъ церкви гле- 
дити, а не забороняти рыбаком, ани на сторожу нам ь гамо- 
вати; ведаетъ пан воевода счо чынпт, и ми тут же з 
ним сполне росказуемъ. А такъ, отчз, мовчы и занимей! 
Есче лритомъ пробачаемъ: если то у другое почуемъ,—и 
дома седити не будешъ!

У  того листу подписы рукъ тыми словы: Андрей 
Романенъко, полъковъникъ переяславский, рука власная. 
Тимушъ, сотъникъ чигиринский.

б) Універсал гетьм ана Богдана Хмельницького.
(Актова кнпга Кпівського Центр. Архіву давніх актів № 19 л. 551 
Заппсано цей уніперсал в актову гродську жптомирськѵ книгу

„3 октябгя року 1650я).

Богдан Хмелницкнй, гетъман, з воііскомъ его кор[о- 
левское] м[и]л[ости] запорозкимъ. Ознаймуем сим писа- 
немъ нашим, кому-бы о том ведагн належало, тсГк 
старъшинѣ и чернѣ, товариству Войс-ка его кор[олевское] 
м[и]л[ости] запорозкого, яко тежъ мешъчаномъ и селяном, 
подданим усим, в воеводстве Киевским знаіідуючішся.

Дошла нас вѣдомост, же некоторые своеволние под
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час теперешъней, кгды войско наше до земли Волоское 
рушало, тые меновите, которые до иодданс-тва належат, 
не будучи паном своим послушними и зычливыми и 
овшемъ неприятелми, много шляхъти, панов своихъ, пото- 
пили, позабивали, и тепер, пе устаючи в передсеьзятъю сво- 
ем, на здорове панское наступуютъ и послушъними быти 
не хотят, але бунти и своеволю вчинаютъ. ГТро то сим 
универсалом нашим позволяемъ, ижъ еслнбы ешъче тако- 
вые своеволники знаидовалися, которые-бы на здорове панов 
своихъ наступовалн и послушъними быти паном своим 
не хотели, жебы сами панове, веспол с повковниками на- 
шичи Белоцерковским, або Киевскнм, сурово бы и на 
горле карали; а тые зас, которые кров невинную пролили 
и покоч нарушили, горлового карання не умдутъ, яко л.ъ 
и тутъ за тое не одного на горло скарали есмо.

Дан в Ямполю, дня двадцатого сенътебъра, року 1630.
У  того универоалу при печати подъписъ руки тыми 

словы: Богдан Хмелницкин рукою влас-ною.

X V II.
Із рукописних уваг священика з Полтавщини бл. 1669 р. на полях 

друкованоТ г*ізелево1' книги „Миръ человѣка съ Богомъ“ .

(Опублі.гував аксід. М. I. Петроо у „Кіевской Стариніъ“ 1892,
ст.

Н а д р у к о в а н о:

Ст. 148: Форма плп совершеніе 
брака: ^Азъ тебе взпмаю себѣ въ 
жену, азъ тебе взимаю себѣ въ 
мужа».

ст. 149-150: Добра супруже- 
скія... Второе есть вѣрность, дабы 
нп одпнъ отъ супр} :кнпковъ не 
осквернплъ употребленія супру- 
жескаго ложемъ чуждымъ.

ст. 154 /Кенпху должно быть 
не менѣе 14, а невѣстѣ не менѣе
12 лѣтъ.

14^-154).

На лолях дописано:

ІІеред тым того нпколп паны 
не зна ш, ажъ Могыла есть отво- 
рпл пмъ о ч і і . V предся н того 
прп шлюбѣ не употребляютъ, 
тплко: «чп шлюг)нш? — шлюбую», 
«чп любпшѴ — люблкл, а болше 
нпчого (абы тиіко взят хутшѣп 
ползолотого!).

Козаки едною жункою не 
контентуются, але що гброд — то 
инша.

Тилко то у Лптвѣ такихъ же̂  
нят, и в Москвѣ, а у нас нѣт.
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ст. 156: грѣхъ, еслн бы духов- 
нпкъ, и.ш врачъ, вь бѣдѣ чьей 
ноликоб, не хотѣлъ проспть со- 
вѣта у разумнѣйшаго-

Изобрѣтеніе новостей неподо- 
бающихъ.

ст. 258  ̂ Степенъ нечпстоты— 
ножное лпкованіе пли плясаніс.

ст. 327. Нелюбовь къ пспра- 
вляющпмъ.

ст. 828: Разсѣянность въ цер- 
квп.

ст. 345: Неьѣіііду наз'чпти.

ст. 384: Прпходской священ- 
нпкъ долженъ поѵогать въ смерто- 
носіе, хоть п чрезъ другаго сия- 
щенннка.

Ознаніп прпхожанами молитвъ.

ст. 386: Аще бы проповѣдали 
ложная нѣкая чудеса.

Въ проп^вѣдяхъ не слѣду- 
етъ забоінться о томъ, чтобы го- 
ворнть новое.

ст. 387: Несоблюденіе обѣтв 
нищеты.

ст. 394: Грѣхъ не отдавать до 
науки или художества дѣтей.

420: Объ псповѣди п со-калѣніп
о грѣхахъ.

ст. 440: Объ псповѣдп п вы- 
борѣ вопросовъ для кающагося.

ст. 449: 0  духовнпкахъ, не 
смѣющнхъ обличать кающагося.

У нашпх попув простых тое 
завше есть.

Казнодѣи мудріѣ тое чпнят.

Тото на Украпнѣ п похвала у 
мужпку[в]!

Простакп всѣх духовных не 
любят, а звлаща попувъ.

А в москалювъ то-ю п справа, 
шо в деркви о всемъ размовляти.

Почни тилко запорсздовъ учи- 
тп, — сал обачпшъ!

То южъ можнаа реч чрезъ ви- 
карпюв, але сам не пуидег.

А другпй пупъ и саі.ъ не знае, 
що п Отче наш [чн] умѣет.

У неуков попув того много.

Тепер то-то п казнодѣя, що 
що нового повѣде, а без кондеи- 
тов п не казане.

А шкатула где з гроіимы по- 
дѣнется? А солетерка з вудкамп'? 
а барпла з настоямп? а ящѣ, а 
шаты строенне, а конѣ, коласы, 
вахолкп.- хлопдѣ?

Ахъ! мню я в том грпсѣ за 
моего Артемона; любо не по волѣ 
моей, болшп з немощп.

1 москгшов н не знают, що 
то — жаловатп за грѣхи; толко 
всего: «Каюса, батушку!»

А ѵ московскпхъ 'требнпках 
хоч-бы святіи прпшолъ псповѣ-- 
датпся, наслухается, чого п на 
ум емѵ ннколп не прпходпло. То- 
то дурнота!

Такого мѣлъ небожчпкъ Бру- 
ховецкіш духовнпка з Канева 
Онофрія, що дрпжал перед нпм 
он, а не сповѣдаючійся панъ Бру- 
ховеп;:ій.
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